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Resumo 

Os alertas da insustentabilidade dos recursos do planeta ecoam. Aguardam-se, pois, 

alterações e intervenções capazes de solucionar este problema.  

A tomada de consciência e conhecimento público em relação aos problemas ambientais 

que afectam a Terra tiveram a sua aurora com o livro “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson 

onde são descritos os diversos atentados à Natureza, em particular o efeito pernicioso dos 

insecticidas na biosfera, sobretudo nas cadeias alimentares, pelo seu uso desregrado, no início da 

década de 1960, e com outros investigadores americanos (Paul e Anne Erlich) que alertaram para 

o facto de os recursos da Terra serem finitos, com a publicação do livro "População, Recursos e 

Ambiente", onde afirmaram: 

"Não vai ser possível continuar a crescer assim. O nível do progresso 

verificado até hoje é impossível de ser generalizado à escala mundial" (Graziano, 

2004). 

As constatações apresentadas publicamente por R. Carson, Paul e Anne Erlich, foram o 

“embrião” para o surgimento de diversas associações ecologistas, movimentos sociais e partidos 

políticos, além de um:  

“número considerável de estudos e relatórios concluindo que a humanidade, por 

diversos motivos (demográficos, económicos, tecnológicos, geopolíticos, etc.) está 

a alterar significativamente o meio ambiente planetário e mais ainda que este 

impacto antecipa um futuro constrangido por consequências traumáticas para a 

civilização ou a própria vida” (Meira, 2004:p.21). 

Sem que o planeta seja preservado, aceitando-se e respeitando-se as suas limitações, as 

lutas por melhores condições sociais e pela justa distribuição da riqueza produzida perdem 

sentido, pois de nada adiantarão estas conquistas se não tivermos um planeta no qual se possam 

desfrutar. 

Assim, um novo desafio é proposto à Educação, educar para o desenvolvimento 

sustentável, formar cidadãos capazes de suscitar uma relação harmoniosa com a biosfera. 

E, a prossecução destes objectivos pode ser concretizada através de diferentes meios 

onde se inserem as TIC, o recurso à internet e a utilização de plataformas de e-learning. 

Palavras-chave: Crise ambiental, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, TIC, E-learning, 

Plataforma Moodle 
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Abstract 

The unsustenability alerts of the Earths resources echoe. We wait for changes and capable 

interventions to solve this problem. 

The awaken of conscience and public knowledge towards the environmental problems 

that affects the Earth had its dawn with the book “Silent Spring” from Rachel Carson, where 

several attacks to nature are described, in particular the injurious effects of insecticides in the 

biosphere, mainly in the food chain, by their disorderly use at the beginning of the 1960s.  

Other American researchers (Paul and Anne Ehrlich) called our attention to the fact that 

the Earth’s resources are finite, through the book “The Population Bomb”; they stated:  

“It wan´t be possible to continue to grow like that. The progress level seen so far is 

impossible to be extended to a world level” (Graciano, 2004). 

The statements presented publicly by Rachel Carson, Paul and Anne Erlich, were the 

embryd that lead to the beginning of several ecologist associations, social movements and 

political parties, besides: 

“A great number of studies and reports, concluding that the human kind by 

different reasons (demographic, economical, technological, geopolitical, etc) is 

significantly changing the planet environment, and more over this impact foresees 

a constrained future with traumatic consequences to civilization or to life itself” 

(Meira, 2001). 

If the planet isn´t preserved, by accepting and respecting its limitations, the fight for 

better social conditions and for the correct wealth distribution loses its meaning, because all 

conquers won´t do any good if we don´t have a planet we can enjoy. 

So, a new challenge is asked to education, educate for sustainable development, educate 

capable citizens that can cause a tuneful relationship with the biosphere. 

And, the prosecution of these goals can be formulated through different means, where 

TIC are set in, the acess to Internet and the use of E-learning plataform. 

Keywords: Environmental crises, Education for the Sustainable Development, TIC, E-learning, 

Moodle Plataform. 



 

 5 

 

Índice 

Agradecimentos .............................................................................................................................2 

Resumo..........................................................................................................................................3 

Abstract .........................................................................................................................................4 

Índice .............................................................................................................................................5 

Índice de Figuras ............................................................................................................................7 

Índice de Tabelas ...........................................................................................................................8 

Siglas .............................................................................................................................................9 

Errata........................................................................................................................................... 10 

Capítulo 1 .................................................................................................................................... 11 

1. Introdução ............................................................................................................................... 11 

1.1 Objectivos .............................................................................................................................. 12 

1.3 Estrutura da dissertação ......................................................................................................... 13 

Capítulo 2 .................................................................................................................................... 15 

2.1 Crise Ambiental ...................................................................................................................... 15 

2.1.1. Correntes de Opinião .................................................................................................... 18 

2.1.2. Desenvolvimento Sustentável (DS) ............................................................................... 20 

2.1.3. A informação ambiental ............................................................................................... 22 

2.2 Educação no Século XXI - algumas notas ................................................................................. 23 

2.2.1. Educação Ambiental e Educação para o Desenvolvimento Sustentável ......................... 24 

2.2.2. Educação e Agenda 21 Local e Escolar .......................................................................... 27 

2.2.3. Educação e a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS) ........... 29 

2.2.4. Ensino Formal, Informal e Não Formal .......................................................................... 32 

2.2.5. Educação, Cidadania e Cidadania Planetária ................................................................. 33 

2.2.6. Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Professores ....................................... 37 

Capítulo 3 .................................................................................................................................... 39 

3. Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e plataforma de e-learning Moodle ............... 39 



 

 6 

 

3.1 Educação, as TIC e o e-elearning ............................................................................................. 41 

3.1.1. E-learning 2.0 ............................................................................................................... 42 

3.1.2. Educação e construtivismo ........................................................................................... 46 

3.2. Justificativa da utilização de um Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA) - Moodle .......... 46 

Capítulo 4 .................................................................................................................................... 52 

4.1 O Curso .................................................................................................................................. 52 

4.1.1. Software utilizado ......................................................................................................... 63 

4.2. Enquadramento metodológico - Trabalho de Campo ............................................................. 64 

4.2.1. Análise dos dados ......................................................................................................... 66 

4.2.2. Selecção da amostra ..................................................................................................... 81 

Capítulo 5 .................................................................................................................................... 83 

5. Considerações Finais ................................................................................................................ 83 

5.1 Trabalhos Futuros .................................................................................................................. 85 

Bibliografia .................................................................................................................................. 87 

Anexos ......................................................................................................................................... 97 

Anexo A -Tabela 4 A -  A História da Educação Ambiental Internacional ....................................... 98 

Anexo B -Características e especificidades do Moodle ................................................................ 103 

ANEXO C - Conteúdos do módulo 1 ............................................................................................ 127 

Anexo D - Teste ao módulo 1 ..................................................................................................... 130 

Anexo E  - Conteúdos do módulo 2............................................................................................. 132 

Anexo F - Teste ao módulo 2 ...................................................................................................... 134 

Anexo G  Cartaz da DGRF ........................................................................................................... 136 

Anexo H - 1º Jogo disponibilizado Educação para a cidadania..................................................... 138 

Anexo I  -2º Jogo disponibilizado – Vamos jogar na floresta........................................................ 140 

Anexo J - Vídeos ......................................................................................................................... 141 

Anexo K - Saiba mais sobre incêndios florestais .......................................................................... 143 

Anexo L - Vídeo (produzido, editado e montado) ....................................................................... 145 

Anexo M - Conselhos de prevenção e actuação .......................................................................... 147 

Anexo N - Porque precisamos da Floresta .................................................................................. 150 

Anexo O - Questionário .............................................................................................................. 152 



 

 7 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1- Futuro Sustentável ........................................................................................................ 26 

Figura 2– Sustentabilidade Planetária .......................................................................................... 36 

Figura 3– As oito dimensões do "Framework for E-Learning" para desenho e desenvolvimento de 
projectos ..................................................................................................................................... 44 

Figura 4- Distribuição de plataformas por entidades .................................................................... 51 

Figura 5– Fóruns e respectivas considerações .............................................................................. 54 

Figura 6– Janela de acesso ao curso ............................................................................................. 56 

Figura 7– Página principal com links para os vários fóruns ............................................................ 57 

Figura 8– Fóruns .......................................................................................................................... 57 

Figura 9– Objectivos do Curso ...................................................................................................... 58 

Figura 10– Módulo 1 e 2 .............................................................................................................. 58 

Figura 11– Módulo 3 .................................................................................................................... 59 

Figura 12– Módulo 4 .................................................................................................................... 59 

Figura 13 – Objectivos do Módulo1 .............................................................................................. 60 

Figura 14-Conteúdo programático do módulo 1 ........................................................................... 60 

Figura 15– Teste módulo 1 ........................................................................................................... 61 

Figura 16– Objectivos do módulo 2 .............................................................................................. 61 

Figura 17- Conteúdo programático do módulo 2 .......................................................................... 62 

Figura 18– Teste módulo 2 ........................................................................................................... 62 

Figura 19– Consciência da Crise Ambiental................................................................................... 66 

Figura 20 - Resolução dos problemas ambientais ......................................................................... 66 

Figura 21– Educação para a Cidadania ......................................................................................... 67 

Figura 22– Conhecer a DEDS ........................................................................................................ 67 

Figura 23– Conhecimento sobre a DEDS ....................................................................................... 68 

Figura 24– Forma como obteve a informação .............................................................................. 68 

Figura 25 – Importância na implementação da DEDS .................................................................... 69 



 

 8 

 

Figura 26– Análise da perspectiva da sustentabilidade do curso ................................................... 69 

Figura 27– Preocupação da sociedade com os incêndios florestais ............................................... 70 

Figura 28 - Análise da apresentação do curso ............................................................................... 70 

Figura 29 – Análise da organização do curso ................................................................................ 71 

Figura 30 – Análise das instruções dadas em cada módulo ........................................................... 71 

Figura 31– Análise das expectativa dos inquiridos ........................................................................ 72 

Figura 32– Análise dos conhecimentos/experiências .................................................................... 72 

Figura 33– Análise da comunicação com o formador .................................................................... 73 

Figura 34 - Análise da liberdade de escolha na realização do curso............................................... 74 

Figura 35 – Análise membro activo na aprendizagem ................................................................... 74 

Figura 36 – Análise da utilização do email .................................................................................... 75 

Figura 37– Análise do relacionamento do formador versus aprendizagem ................................... 75 

Figura 38 – Análise do modelo pedagógico................................................................................... 76 

Figura 39 – Análise da utilização do fórum ................................................................................... 77 

Figura 40 – Análise da compreensão dos textos ........................................................................... 77 

Figura 41 – Análise do grau de profundidade dos textos............................................................... 78 

Figura 42– Análise dos recursos multimédia ................................................................................. 79 

Figura 43– Análise das TIC para impulsionar a EDS ....................................................................... 80 

Figura 44 – Análise da necessidade de novas abordagens para a EDS ........................................... 80 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 - Comparação de plataformas de e-learning ................................................................... 49 

Tabela 2– Conceitos EDS .............................................................................................................. 53 

Tabela 3– Plano do curso ............................................................................................................. 54 



 

 9 

 

Siglas 

Foram adoptadas siglas que serão descritas de seguida, juntamente com o seu significado: 

DEDS – Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) 

DS – Desenvolvimento Sustentável 

EDS – Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

ONU – Organização das Nações Unidas 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

 

 

 

 

 



  

 10 

 

Errata 

Página Linha Onde se lê Deve ler-se 
14 22 matérias materiais 
16 23 ambientais regimes ambientais 
16 17 e fomentar e fomenta 
20 2 sintetizar enunciar 
20 3 à 17 deveria estar entre aspas e a itálico 
20 16 que quer 
20 30 satisfazerem suas satisfazerem as suas 
21 15 mas cuja meta primordial visa com o objectivo de reduzir 
22 3 Becker Becker apud Albagli(1995:4) 
22 11 atores actores 
23 13 neste no neste novo 
23 22 da sua da sua vida 
30 2 do modo de modo 
32 17 da educação forma da educação formal 
37 3 catalizador catalisador 
41 21 para seu crescimento para o seu crescimento 
42 22 além de um além de uma 
43 13 e que que faculta e que faculta 
44 19 enúumeras enumeras 
44 21 permanente permanentemente 
45 17 com temática com a temática 
48 7 a possibilidade uma a possibilidade de uma 
58 10 propicia propícia 
84 23 específico da  específico a 
99 20 depleção depredação 
99 12 dá os estabelecimento dá o estabelecimento 
99 15 o feito destrutivo o efeito destrutivo 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

No âmbito da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) 

ambiciona-se uma escola renovada, capaz de direccionar a humanidade para um caminho que 

permita transformar consciências, comportamentos, atitudes e valores susceptíveis de reverter 

ou de modificar a crise ambiental que interfere não apenas com o ambiente mas em tudo o que 

dele depende.  

Vive-se uma enorme insegurança e incerteza face ao futuro quer no aspecto social quer 

na inviabilidade da continuidade da nossa existência enquanto elementos da biosfera, ao vermos 

perigar e extinguirem-se inúmeras espécies. O quotidiano confronta-nos com um conjunto vasto 

de situações críticas como as mudanças climáticas, a desflorestação, a sobrepopulação do 

planeta, a fome e a pobreza extremas, entre outros aspectos, porém com o denominador comum, 

a acção do homem que, na incessante procura de bens e de produtos, não considera  a exiguidade 

e a limitação de “stocks” naturais, nem considera a nocividade ou toxicidade de tecnologias ou 

produtos que sintetiza artificialmente.  

No sentido de se modificar este comportamento predatório irresponsável é necessário 

reflectir e ponderar sobre uma nova abordagem económico-social que concilie o actual 

desenvolvimento, sem que seja colocada em crise a existência e a qualidade de vida das gerações 

vindouras, comprometendo, desse modo, o desenvolvimento humano. E, como soluções para 

esta crise emergente surgem os conceitos de Desenvolvimento Sustentável, Educação para a 

Sustentabilidade ou Educação para o Desenvolvimento Sustentável.  

Observe-se então que, a implementação e o desenvolvimento da EDS estão 

intrinsecamente ligados à escola e aos seus actores, porque lhes compete dar o seu contributo na 

aquisição de atitudes, já que constituem “aspectos da natureza humana susceptíveis de serem 

estimulados pela acção educativa. Ou seja, parece existir um acordo geral segundo o qual as 

atitudes e os valores poderiam ser ensinados na escola”(Trillo, 1999:p.28). De acordo com Triandis 

(1974 apud Trillo, 1999:p.29) as atitudes trazem vários contributos na vida das pessoas, como 

sejam o ajudar a entender melhor o mundo que nos rodeia organizando-o e simplificando- 

-o. 

“As atitudes constituem o substrato sobre o qual se constrói a nossa “forma de 

estar no mundo: as coisas de que gostamos ou desgostamos e a nossa reacção 
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perante elas; a forma de enfrentar os desafios da vida e das relações com os 

outros”(Idem). 

Assim, impõem-se que os professores desenvolvam esforços que conciliem o ensino- 

-aprendizagem científico/ técnico com uma educação promotora de valores que induzam a uma 

cidadania planetária promotora do desenvolvimento de sociedades sustentadas através da 

abordagem de temáticas relacionadas com a defesa da qualidade de vida que se fundamente no 

Ser em depreciação do Ter e reflicta sobre o legado que se irá transmitir às gerações que advirão.  

A pertinência da sustentabilidade não se cinge, pois, apenas às disciplinas ou aos 

conteúdos conexos com o ambiente, mas a todo o espectro do que se lecciona e do que se 

procura incutir na formação dos alunos, assumindo assim uma transversalidade plena para a 

formação de cidadão conscientes e esclarecidos, capazes de pensar e de agir adequadamente. 

É óbvio que o ensino da EDS por docentes não especializados pode gerar incongruências e 

lacunas, contudo cada docente deve dar o seu contributo como formador e como cidadão 

preocupado e consciente da realidade que existe e de uma efectiva interacção entre tudo aquilo 

que nos rodeia, na medida em que não se podem dissociar problemas locais (os incêndios 

florestais, a erosão, alterações climáticas) das suas implicações ao nível global, porque o cumular 

de pequenos problemas, inquestionavelmente, produzirá consequências cuja resolução será mais 

complexa e laboriosa, mas que implicará também, sem dúvida, o “cliché” – Agir local, pensar 

global.  

É neste contexto de estado de emergência constituído pela catástrofe ecológica, que 

ameaça o nosso planeta, e de novos paradigmas na educação que devemos abordar o potencial 

que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm na promoção da sustentabilidade.  

As TIC são em muitos aspectos uma tecnologia única, são ferramentas que podem 

contribuir decisivamente para que se reformule a forma como funciona a nossa sociedade através 

das suas aplicações técnicas, que nos oferecem novas oportunidades pela sua versatilidade de 

disseminação do conhecimento, potenciado pelo recurso à internet e ao e-learning que permitem 

reorientar : 

“O foco na aprendizagem, o reforço da interacção professor – aluno, a inclusão de 

estratégias de trabalho colaborativo e uma aprendizagem suportada (mediada) 

por materiais e estratégias que estimulem os alunos a processar a informação 

autonomamente e de modo significativo, são os eixos essenciais que alguns 

associam a uma mudança de paradigma pedagógico e que, nesse sentido, 
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parecem enquadrar algumas das propostas mais consistentes de e-learning” 

(Learnframe apud Costa, 2001, p. 4). 

Ora, ninguém pode peremptoriamente afirmar qual o papel que estas tecnologias 

desempenharão no futuro, mas julga-se que será significativo e que as nossas decisões, de hoje, 

irão influenciar o rumo que as TIC venham a tomar, amanhã.  

1.1. Motivação 

Quotidianamente, observa-se uma enorme falta de preocupação em relação ao planeta, 

no que concerne à reciclagem que não é feita, ao lixo no chão, nas florestas, nos leitos dos rios, 

no mar e acerca de muitos outros aspectos que se poderiam enumerar.  

A tradução deste cenário é simples: a sociedade vive numa inversão do que é realmente 

importante. A “sede” de ostentar riqueza, de possuir muitos bens materiais gera um consumismo 

desregrado e que, de uma forma ou outra, acaba sempre por prejudicar o nosso habitat. Acresce 

a tudo isto um laxismo institucional que induz à irresponsabilidade e à inconsequência impelindo 

para uma caminhada progressiva e para um fim anunciado. Apesar da comunidade científica vir 

alertando para as consequências da degradação do ambiente e de recentemente se terem 

desenvolvido campanhas nos mais diversos meios de comunicação ainda não se constatam 

grandes mudanças de comportamentos ecologicamente correctos por parte substancial da 

sociedade.  

Considere-se, pois, este trabalho uma proposta de contribuição para a mudança. 

1.2. Objectivos 

Este trabalho pretende contextualizar, divulgar o aparecimento da Década da Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS) e relembrar o papel e novo propósito da Educação na 

formação de indivíduos. 

Demonstrar a relevância das TIC na promoção, na divulgação e na partilha do 

conhecimento através da disponibilização de novas metodologias e de espaços de ensino- 

-aprendizagem que facultem uma interacção entre educadores, educandos e a comunidade sem 

constrangimentos espaciais ou temporais. 
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Com recurso à plataforma de e-learning Moodle pretende-se a criação de um curso on-

line interactivo, disponibilizando diferentes recursos e actividades que potenciem a sensibilidade 

e a consciencialização ambiental, em particular, em relação ao drama dos incêndios florestais. 

1.3. Estrutura da dissertação 

A dissertação consiste numa estrutura de cinco capítulos. 

No capítulo 1 é apresentado um breve resumo elucidativo do conteúdo deste trabalho, 

explicitando a justificativa da sua existência e os objectivos a que nos propomos.  

No capítulo 2 é apresentada uma reflexão sobre o estado do planeta e a necessidade de 

um Desenvolvimento Sustentável, contextualizando, assim, o aparecimento da DEDS e o 

propósito de uma EDS. A educação no século XXI é uma esperança de transformação de toda uma 

sociedade que se exige diferente, responsável, activa e potenciadora de decisões em prol de um 

planeta saudável para todos. A educação deve potenciar e renovar valores, incluindo uma 

cidadania à escala global. Os promotores da DEDS consideram que o uso das TIC constituem um 

contributo para a concretização dos seus objectivos. 

Assim nesta sequência, surge o capítulo 3 que aborda as vantagens na utilização das TIC, 

da Internet e das novas formas de ensino aprendizagem utilizando ferramentas que possibilitam 

uma maior autonomia do alunos, como os modelos baseados na filosofia construtivista de que é 

disso exemplo a plataforma de e-learning Moodle. Apresentam-se as principais características 

desta plataforma e as suas potencialidades (os recursos oferecidos e as actividades possíveis de 

serem utilizadas para uma maior interactividade na aprendizagem). Nesta ordem, o capítulo 4 

apresenta o curso criado on-line com uma temática muito problemática (Incêndios Florestais) 

onde se disponibilizam materiais executados e adaptados para essa finalidade. Apresenta o 

trabalho de campo que consiste no estudo de um questionário distribuído por um grupo de 

colegas professores que permitirá analisar a avaliação efectuada ao curso, bem como um resumo 

dos fóruns que foram criados, com o propósito de alcançar os objectivos propostos em prol da 

EDS e, finalmente, no capítulo 5 apresentam-se conclusões deste trabalho bem como proposta(s) 

de trabalho futuro. 
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Capítulo 2 

2. Estado do Planeta no início do século XXI 

 

Os alertas de cariz ambiental sobre a situação de degradação do planeta perpetrada pelo 

homem, com a sua inata ambição de moldar a Natureza em prol das suas vontades e 

necessidades, embora pareçam recentes, desde tempos idos que são pronunciados por inúmeros 

cientistas e investigadores. Refira-se Gordon R. Taylor que, já em 1969, tecia de forma veemente 

o seguinte discurso:  

“Durante milhões de anos conhecemos o mundo cujos recursos pareciam 

ilimitados. Por mais árvores que abatêssemos, a natureza lá repunha outras 

tantas. Por muitos esgotos que despejássemos nos rios, a natureza sempre 

conseguia purificá-los, como purificava o ar, por mais fumo e gases que nele 

largássemos. Chegamos hoje a um ponto em que já não restam dúvidas de que um 

rio pode ser poluído em tão alto grau que só um milagre o salvará; de que os 

mares podem ser despovoados por excesso de exercício da pesca e de que as 

florestas têm de ser poupadas e tratadas, se não queremos que desapareçam” 

(Taylor, Gordon R., 1969: p.17). 

A preocupação com a Natureza e o ambiente deixou de ser apanágio apenas dos mais 

instruídos e esclarecidos, passando a constar das preocupações comuns de qualquer cidadão, tal 

como Gunter Grass, Prémio Nobel da Literatura em 1999, que ao ser questionado acerca dos 

assuntos que o preocupam, respondeu:  

“À medida que envelheço, torna-se cada vez mais evidente que a Humanidade está 

à beira de arruinar o planeta onde vive como convidada. Fomos capazes, com o 

nosso monstruoso estrago de energia, de produzir alterações climáticas e provocar 

intervenções na natureza que agora não conseguimos dominar”.  

Observa-se que a degradação do ambiente resulta, assim, de um inadequado conjunto de 

atitudes, comportamentos e acções incidentes sobre a natureza e que despoletaram uma 

alteração inigualável do sistema natural que se designa por crise ambiental.  
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2.1.  Crise Ambiental 

A crise ambiental é um cumular de problemas que se constatam através da destruição e 

degradação infligida pelo homem, à natureza, na sua senda em busca do desenvolvimento, das 

suas necessidades (ilimitadas), dos interesses e desejos que crescem, diariamente. 

Os cidadãos parecem animados por um consumismo desmesurado, sem considerar as 

limitações da natureza, e por uma nova escala de valores, cujo princípio e fim estão centrados no 

indivíduo, desconsiderando os outros, evidenciando-se que o “eu” tem a absoluta primazia sobre 

o “nós”.  

De acordo com Leff (2001:p.56) a degradação ambiental emerge do crescimento e da 

globalização da economia, que se manifesta também por uma crise de civilização que questiona a 

racionalidade do sistema social, os valores, os modos de produção e os conhecimentos que o 

sustenta. Refere ainda que a questão ambiental problematiza as próprias bases de produção; 

aponta para a desconstrução do paradigma económico da modernidade e para a construção, de 

futuros possíveis, fundados nos limites das leis da natureza, nos potenciais ecológicos, na 

produção de sentidos sociais e na criatividade humana (Idem:p.17) e ainda explica que a questão 

ambiental responde à necessidade de valorizar a diversidade étnica e cultural da espécie humana 

e fomenta diferentes formas de manejo produtivo da biodiversidade, em harmonia com a 

natureza. (Idem:p.57) 

Refira-se, ainda, o papel preponderante que o Capitalismo1 nas suas formas mais radicais 

e o Liberalismo2 tiveram e têm na implementação desta redefinição dos princípios e valores que 

pautam a condição do humano.  

De notar que é simplista atribuir ao regime capitalista a responsabilidade dos danos 

ambientais. Regimes não capitalistas como a China e a ex- União Soviética são “patrocinadores” 

de muita degradação ambiental. 

Segundo Bermejo (1994), apud Caride e Meira(2001:p.88) o sistema sócio-económico de 

raíz capitalista está esgotado, porque revela deficiências, das quais se destacam as seguintes: 

                                                             
1 Regime económico baseado no predomínio do capital como elemento de produção e criação de riqueza, cujas 
principais características são: propriedade privada dos meios de produção e a sua utilização com objectivo de obter 
lucros estando sob controle de empresários privados e o emprego de salários e créditos). (Grande Enciclopédia 
Universal;2004) 
2 Doutrina política que defende a não intervenção do estado na economia (Grande Enciclopédia Universal;2004) 
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rupturas e desestabilização dos equilíbrios demográficos; ameaça e dano da saúde humana, 

deteriorando irreversivelmente o meio ambiente; destrói e esgota os recursos renováveis e não 

renováveis e gera situações de crescente violência e insegurança. Esta opinião é também 

partilhada por Philippi Jr. e Pelicioni (2005:p.3) que referem que: 

 […] o modelo de desenvolvimento económico vigente no sistema capitalista 

selvagem, em que os valores éticos, de justiça social e solidariedade não são 

considerados, nem a cooperação é estimulada, mas prevalecem o lucro a qualquer 

preço, a competição, o egoísmo e os privilégios de poucos em detrimento da 

maioria da população. 

Ainda de acordo com Cáride e Meira (2001:p.89), o impacto perpetrado pelas políticas actuais 

ignora os problemas existentes, ou julga que, através da tecnologia e normativos, irá resolver a 

crise ambiental descurando e ignorando quatro princípios básicos a ter em consideração:  

 é impossível um crescimento quantitativo e indefinido da Economia, atendendo aos 

limites físicos do planeta referindo-se a capacidade limitada de efectivo populacional, de 

produção de recurso e da assimilação de contaminantes; 

 o crescimento económico e o tecnológico não são a garantia da resolução da 

problemática ambiental, nem de equidade social e de justiça; 

 a economia de mercado, com os seus instrumentos, não é capaz de responder à crise 

ambiental, antes pelo contrário, é ela própria geradora de problemas, criando o fosso 

social entre os mais favorecidos e os carenciados; 

 a resolução da crise ambiental é complexa, não bastando a tomada de medidas 

económicas e tecnológicas, mas: 

 eticamente - privilegia o biocentrismo em detrimento do antropocentrismo; 

 economicamente - procede a uma limitação e redistribuição do crescimento; 

 socialmente - incute nas comunidades a sua participação efectiva nas decisões 

que digam respeito ao meio ambiente; 

 culturalmente - considera a mudança de estilo de vida, fundamentado no 

consumismo por uma cultura de contenção; 
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 tecnologicamente - deve optar-se por tecnologias mais eficientes e menos 

onerosas; 

 politicamente - dá a primazia às questões ambientais e do desenvolvimento sobre 

os ditames do mercado. 

Segundo Soran Breiting et al.(2006:p.23) “a crise ambiental é o resultado da aplicação de 

um modo de pensar orientado para a “simples resolução de problemas” e para a “compreensão 

do todo, dividindo-o em partes”, a um mundo natural e social complexo. A educação tem um 

papel fundamental na construção de uma "cultura da complexidade”, baseado em três direcções 

principais e que podem ser aplicadas em todas as disciplinas e em todas as actividades da escola, 

como sejam, as interdependências naturais e sociais entre todos os seres vivos, 

consciencializando-se da influência da acção individual sobre o global; a importância da 

transformação da diversidade e dos constrangimentos em oportunidades para o futuro e 

finalmente, a consciência dos limites existentes. 

Assim, salienta-se o facto de que, determinadas alterações despoletadas pelo homem nos 

sistemas naturais, poderão ser irreversíveis. Ora, compete ao homem preservar o único local em 

que é conhecida a vida, sem se aventurar em experiências que coloca em causa a integridade do 

planeta, é imprescindível que se faça uma gestão cuidada e ponderada dos recursos e bens que 

sustentam a existência da humanidade.  

Em suma, as alterações ambientais que o planeta sofreu, ao longo da história recente, são 

objecto de um grande consenso científico, como se pode constatar pelo número elevado de 

cientistas, mais de 1360, envolvidos na Avaliação Ecossistémica do Milénio (2001), apesar de 

existir uma pequena minoria de outros que propõem interpretações diferentes. 

 

2.1.1. Correntes de Opinião 

No entanto, mesmo com os diversos alertas divulgados e publicados acerca da 

degradação do estado ambiental do mundo, constata-se a existência de diferentes correntes de 

opinião claramente divergentes. Assim, estes movimentos podem-se identificar como 

:“optimistas” versus “pessimistas” (Lambin, Éric, 2004:p.22) e o “discurso dos limites ou da 

sobrevivência” versus “discurso prometaico”(Santos, Filipe, 2007:p.507). 

O discurso dos optimistas é equiparável ao discurso prometaico: 
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 os “optimistas” alegam que o progresso tecnológico será a panaceia que permitirá a 

resolução de todos e quaisquer problemas ecológicos que surjam à humanidade, ou seja, 

o progresso continuará a prosperar nos séculos vindouros;  

 subscrevem que o homem moderno está a melhorar o ambiente, ao mesmo tempo que 

aumenta o seu nível de vida. As suas convicções sustentam que o planeta está 

naturalmente dotado de uma robustez inimaginável, porque qualquer alteração que 

ocorra é reversível; 

 subjacente à visão dos optimistas, existe a convicção de que, a humanidade tem o poder, 

quiçá o dever, de dominar a natureza, porque esta é apenas mais um “instrumento” que 

sustenta o desenvolvimento humano na sua inexorável busca de sucesso e satisfação; 

 a essência do discurso prometaico, baseia-se numa confiança praticamente ilimitada de o 

homem, com a sua determinação e espírito inventivo e por meio da ciência e da 

tecnologia, resolver todos os problemas colocados pelo paradigma do crescimento, no 

presente e no futuro, incluindo os de natureza ambiental.  

Por sua vez, o discurso dos pessimistas é comparável ao discurso dos limites do crescimento: 

 os “pessimistas” têm a convicção de que existem limites naturais inerentes ao progresso 

tecnológico, que não pode prosseguir, indefinidamente, a um ritmo acelerado. Assim, 

convém preservar a capacidade inata que a natureza tem de gerar bens e serviços 

indispensáveis ao desenvolvimento humano. 

A essência do discurso dos limites é que o paradigma do crescimento conduz mais tarde ou 

mais cedo a situações do crescimento e colapso porque implica um consumo de recursos e um 

nível de interferência sobre os sistemas terrestres insustentáveis (Santos, Filipe 2007:p.507). 

As opiniões podem ser divergentes, mas, no entanto, é inegável que o homem deixa 

indelevelmente as suas marcas, desde as profundezas dos oceanos até ao espaço sideral que 

envolve este planeta, mais não seja, pelos detritos que deposita ou abandona. Mas, a intervenção 

humana não se pauta apenas e só por estas acções. As acções mais visíveis e pertinentes 

constatam-se na biosfera, quer seja, pelo desvirtuamento paisagístico, quer pela interferência e 

ingerência nos processos naturais, através de processos tecnológicos cujo fito compreende a 

satisfação de necessidades básicas e imediatas até ao supérfluo.  
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Tudo isto gerou inúmeros problemas ambientais, que segundo Éric Lambin (2004:p.24) se 

podem enunciar em cinco categorias, ligadas entre si: 

“1 – A degradação dos recursos em terras, que afecta o ambiente enquanto factor de 

produção. Esta categoria inclui a erosão dos solos e a desertificação: a degradação das terras 

tem um grande impacte no potencial agrícola, necessário para alimentar a humanidade; 

2 – A utilização do ambiente como «lixeira», quer se trate de resíduos sólidos em descargas, 

de efluentes líquidos nos rios e nos lençóis aquíferos, ou de emissões de gases tóxicos na 

atmosfera; 

3 – Os problemas ligados à gestão dos recursos planetários que são comuns a toda a 

humanidade e que não são objecto de apropriação por entidades privadas ou por nações. 

Entram nesta categoria a gestão dos oceanos e o contributo do homem para as alterações 

climáticas; 

4 – A degradação da natureza, em particular dos seus recursos biológicos e genéticos. A crise 

da biodiversidade é a problemática central desta categoria. A modificação das qualidades 

estéticas das paisagens pertence igualmente a essa família; 

5 – A exploração dos recursos não renováveis, quer se trate de jazigos de minério ou de 

combustíveis fósseis. O problema aqui, é nomeadamente, o da equidade face às gerações 

futuras e de uma hipoteca do futuro. Uma vez que o desenvolvimento se baseia mais num 

esgotamento do capital do que na utilização dos rendimentos desse capital.” 

 

2.1.2. Desenvolvimento Sustentável (DS) 

O aprofundar de conhecimentos científicos acerca dos problemas ambientais e a 

percepção da possibilidade de extinção da vida na terra originou um novo tipo de 

desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável. Tal como refere Milaré “A Questão Ambiental é 

uma questão de vida ou morte, não apenas de animais e plantas, mas do próprio homem e do 

planeta que o abriga”(Milaré, 2005, p.50 apud Silva, Denise et al). 

O conceito de desenvolvimento sustentável (adiante DS) surge com o propósito de 

enfrentar a crise ambiental. Caracteriza-se por: 

 procura de um equilíbrio entre o crescimento económico e o desenvolvimento humano;  

 satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades; 



Estado do Planeta no início do século XXI 

 21 

 

 ter como principal referencial a Agenda 21 global ( plano abrangente de acção para o 

desenvolvimento sustentável no século XXI). 

Segundo Henrique Leff o desenvolvimento sustentável converte-se num projecto 

destinado a erradicar a pobreza, satisfazer as necessidades básicas e melhorar a qualidade de vida 

da população. (Idem,2001:p.60) e leva a pensar o ambiente como um potencial para um 

desenvolvimento alternativo; isto é, para construir um novo paradigma produtivo que integre a 

natureza e a cultura como forças produtivas (Idem, 1993 apud Idem, 2001:p.66). 

O DS deve considerar o aspecto social para que se possa resolver as tensões causadas por 

um desenvolvimento desequilibrado procurando reduzir as desigualdades sociais e a melhoria da 

qualidade de vida, ou seja, o desenvolvimento sustentável deve levar-nos a repensar as relações 

da sociedade humana com a natureza sendo necessária uma mudança substancial do próprio 

processo civilizacional.  

O DS é um processo dinâmico de procura do incremento da qualidade de vida pessoal e 

das comunidades, cuja meta é abranger o mais vasto espectro da população, actualmente e no 

futuro, com o objectivo de reduzir o nosso impacto negativo no ambiente. Com este fito, dever-

se-á instruir, motivar e consciencializar todos cidadãos para que sejam intervenientes activos, 

criativos e críticos, capazes de criar resoluções para os problemas e os conflitos que se afigurem, 

através da cooperação, mediação e que desenvolvam competências que lhes permita materializar 

os conhecimentos teóricos em inovações e ideias práticas. O processo ensino-aprendizagem é 

fulcral na construção deste novo cidadão, pelo que se deve colocar o aluno no centro do 

processo, criando contextos propícios que lhes permitam estimular e desenvolver as suas próprias 

ideias, valores e perspectivas, tornando-se estes agentes activos na construção do seu próprio 

conhecimento.  

A humanidade necessita de uma nova concepção científica, um novo projecto civilizatório 

que leve em consideração a questão da universalidade do ser humano dentro de um processo 

histórico onde necessariamente deve-se estabelecer a ética da promoção da vida, o que exige 

reflexões e acções sobre as desigualdades, sobre a pobreza, sobre a exclusão da maioria ao acesso 

a bens e serviços, sobre as práticas e relações de consumo. Isso impõe a reconstrução de 

paradigmas e das relações do ser humano com a natureza, isso impõe uma reflexão continua a 

partir da sua acção (Philippi Jr. e Pelicioni, 2002:p.3 apud Idem, 2005:p.8). 
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2.1.3. A informação ambiental 

Nesta era da informação a “informação ambiental” é um dos pilares do modelo de 

desenvolvimento sustentável, conforme é enunciado por Becker apud Albagli (1995:4) nos 

seguintes princípios: 

 o princípio da eficácia no uso de recursos, já que a informação é requisito básico na 

estruturação de um processo produtivo menos consumidor de matérias-primas e energia;  

 o princípio da diversidade, considerando que a informação é fundamental no 

reconhecimento e potencialização da diversidade de mercados, recursos e capital 

humano locais; 

 o princípio da descentralização, à medida que a informação é essencial para 

instrumentalizar os diferentes actores para actuarem em parceria, com responsabilidades 

e competências definidas. 

A informação para o desenvolvimento sustentável é, provavelmente, a forma mais prática 

e eficiente de consciencialização da sociedade e de cada indivíduo acerca da importância, da 

necessidade da preservação do ambiente em que vivemos tanto para a vida actual como para as 

futuras gerações.  

A informação ambiental deve enunciar quais os factores e factos precursores da crise 

ambiental, para que se possa actuar sobre as causas e não apenas sobre os efeitos. Também é 

fundamental para que se exercite uma cidadania crítica e participava, porque a informação 

permite que se façam opções entre as diferentes alternativas e caminhos.  

Segundo Vilmar Berna “Um tipo de informação que mostre as raízes dos nossos problemas 

ambientais e não apenas que reforcem uma visão romântica do quanto a natureza é linda ou 

vítima da nossa ganância“. 

Para a compreensão e assimilação da informação é primordial ter educação. A educação 

converte-se num processo estratégico com o propósito de formar os valores, habilidades e 

capacidades para orientar a transição para a sustentabilidade (Leff, Enrique, 2001:p.237). 
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2.2. Educação no Século XXI – algumas notas 

Os alvores do século XXI representam a esperança na educação, marcando o início de um 

decénio de reflexão e de acção na procura de medidas para a crise planetária que a todos afecta. 

Assim, e no sentido de se instruir e educar as próximas gerações, a ONU (Organização das Nações 

Unidas), delegou a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura) como promotora deste decénio especialmente dedicado à Educação para a 

Sustentabilidade o qual foi designado de “Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (DEDS)”. Assim, o início do século constitui, em termos educativos, um significado 

simbólico muito forte representando um marco para a consagração “do mais importante dos 

direitos do homem do século XXI: o direito do ambiente”(Condesso, 2001:24 apud Santos, Mª 

Eduarda, 2005:11). 

Jacques Delors considera quatro eixos fundamentais que devem presidir a educação neste 

novo século: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e com os outros, 

aprender a ser. Aprender a conhecer pressupõe que cada um compreenda o mundo que o rodeia 

para que nele se integre, desenvolvendo competências, além de suscitar a curiosidade intelectual, 

o espírito crítico e a autonomia, de modo a assegurar o seu próprio bem-estar. Aprender a fazer é 

o objectivo final da aquisição de conhecimentos, ou seja capacitar o aluno para o desempenho de 

uma profissão. Aprender a viver juntos e com os outros, deve ser o resultado de uma educação 

para a consciencialização das semelhanças e interdependências entre todos os seres humanos do 

planeta. No eixo aprender a ser a educação é um pressuposto fundamental na criação de um 

cidadão responsável capaz de ser um interveniente activo, crítico, com poder de decisão ao longo 

da sua vida (Delors, Jacques, 1996:p:90-99). 

Assim, precisamos de uma educação renovada: conceber acções educativas que mudem 

os nossos conceitos e rotinas, que nos orientem nas acções a serem levadas a cabo, nas formas de 

participação social e na construção de um cidadão consciente.  

O desafio da escola é levar os alunos a tomar consciência das semelhanças e das 

interdependências entre os seres humanos, dos direitos e deveres, dos mecanismos de 

participação na tomada de decisões e a distribuição de poderes e responsabilidades.  

A escola forma o sujeito para três eixos concretos inter-relacionados: 
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 Autonomia pessoal (identidade): auto-conhecimento, auto-estima, auto-desenvolvimento 

em interacção com os outros, expressão e manifestação dos saberes, sentimentos, 

emoções e valores e transformação da informação em conhecimentos. 

 Cidadania: alfabetização cultural e digital, alfabetização cívica e política, competências 

cívicas e sociais e convivência democrática. 

 Trabalho profissional: conhecimentos básicos no âmbito da profissão, competências e 

destrezas específicas para a profissão, ética profissional, trabalho em equipa, actualização 

de conhecimentos, entre outros. 

 

Estes âmbitos são factores que compreendem uma série de competências, virtudes 

sociais e atitudes comportamentais, que ajudam o sujeito a conseguir o aperfeiçoamento, estado 

de amadurecimento e inter-relação com os outros, e que são o núcleo do processo ensino-

aprendizagem na escola, desenvolvendo-se ao longo da vida em todo o espaço de aprendizagem, 

construindo-se os pilares da humanização (Vilches, A.; Gil-Pérez , D.,2006:p.98). 

2.2.1. Educação Ambiental e Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

Decorridas três décadas, mais precisamente 36 anos depois da Conferência de Estocolmo 

(Suécia- 1972-Anexo A), onde foi decidido que era indispensável um trabalho de educação em 

questões ambientais, que incluísse todas as gerações, para que se constituíssem cidadãos 

responsáveis relativamente à protecção e conservação da natureza. No entanto, chegou-se à 

conclusão que foram infrutíferas as tentativas de educação orientadas para este fim.  

Tanto que, Michèle Sato (2005) refere que o fraco sucesso da Educação Ambiental deveu-

se não só às tradicionais e constantes faltas de meios dos organismos que deviam implementá-la, 

como às permanentes desarticulações institucionais entre os organismos de supervisão, como 

sejam, os Ministérios do Ambiente e da Educação. De referir também, e ainda segundo Michèle 

Sato (2005), a ausência de estratégias de continuidade do programa, associada a uma 

incapacidade funcional para acompanhar o alastrar acelerado da importância e da escala dos 

problemas ambientais do país e do mundo. 

Atingiu-se uma situação limite, vivemos uma crise planetária, é, portanto, necessário 

trilhar novos percursos, experimentar vias alternativas, que conduzam o ser humano a uma 

relação harmoniosa com a biosfera, em vez da depredação e destruição, para a satisfação de 

necessidades imediatas, sem quaisquer ponderação acerca de quão finito é este Planeta e os seus 

recursos. E para que não se atinja um ponto sem retorno, dever-se-á instruir e educar aqueles a 

quem competirá a tarefa de suster e corrigir as ameaças sérias, mas veladas, que atemorizam 
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todos quantos vivem neste Planeta. Sustentabilidade requer que se pense no futuro e nas 

consequências das nossas acções de hoje no bem-estar futuro de todos. Requer que o 

individualismo seja substituído por práticas mais solidárias, implicando por isso, uma educação 

para os valores. 

No sentido de resolução desta crise a DEDS põe em primeiro plano um conceito, que se 

refere a novas formas de se pensar o mundo, o de sustentabilidade: “A sustentabilidade do 

planeta exige uma nova relação, viável, entre o homem e o seu habitat, que ponha a humanidade 

no primeiro plano, precisamente no início de uma nova era”(Ospina,Gustavo,2003:p.4).  

Nesta nova realidade a Educação Ambiental aparece como sinónimo de EDS ou de 

Educação para a Sustentabilidade. Mas, a EDS não pode nem deve ser equiparada à E.A, pois esta, 

é uma disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as 

formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar os seus recursos adequadamente. Logo, na 

EDS está inclusa a E.A., colocando-a no contexto mais amplo dos factores socioculturais e 

questões sociopolíticas. 

“A EDS ainda está a desenvolver-se como um conceito amplo e global que abrange 

questões interrelacionadas de natureza ambiental, económica e social. Alarga a 

noção de educação ambiental, que gradualmente foi abordando um leque cada vez 

maior de questões referentes ao desenvolvimento e engloba também diversos 

elementos da educação para o desenvolvimento e de outras formas orientadas de 

educação” (Estratégia da CEE/ONU para a EDS, 2005:p8). 

 A necessidade de uma educação que tenha como finalidade a formação de cidadãos 

"ambientalmente cultos", intervenientes e preocupados com a defesa e melhoria da qualidade do 

ambiente natural e humano, reúne um largo consenso. A EDS deverá constituir uma preocupação 

de carácter geral e permanente na implementação do processo de educação, pressupondo uma 

clara definição de intenções educativas, de conteúdos, estratégias e actividades de ensino - 

aprendizagem. 

Como referido no Tratado de Educação para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global (Cimeira da Terra-1992) a E.A. para uma sustentabilidade equitativa é um processo de 

aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma 

valores e acções que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação 

ecológica, estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, 

que conservam entre si uma relação de interdependência e diversidade. Isto requer 
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responsabilidade individual e colectiva ao nível local, nacional e planetário. Consideramos que a 

preparação para as mudanças necessárias depende da compreensão colectiva da natureza 

sistémica das crises que ameaçam o futuro do planeta. 

Segundo a Estratégia da Comunidade Europeia e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a educação deve constituir um direito humano 

fundamental e ser igualmente um pré-requisito para se atingir o desenvolvimento sustentável e 

um instrumento essencial à boa governação, às tomadas de decisão informadas e à promoção da 

democracia.  

Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no 

qual a exploração dos recursos, a direcção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam 

o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações 

humanas (Our Common Future, Chapter 2:15º).  

Consequentemente, a educação para o desenvolvimento sustentável pode contribuir para 

que a nossa visão se torne realidade. Ela desenvolve e reforça a capacidade dos indivíduos, dos 

grupos, das comunidades, das organizações e dos países para formar juízos de valor e fazer 

escolhas no sentido do desenvolvimento sustentável. Pode ainda favorecer uma mudança das 

mentalidades, permitindo tornar o mundo mais seguro, mais saudável e mais próspero, 

melhorando assim a qualidade de vida.  

 

Figura 1- Futuro Sustentável 

Fonte: Ospina, Gustavo;p.62 
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A educação para o desenvolvimento sustentável pode favorecer a reflexão crítica, uma 

maior consciencialização e uma autonomia acrescida, permitindo a exploração de novos 

horizontes e conceitos e o desenvolvimento de novos métodos e instrumentos.  

2.2.2. Educação e Agenda 21 Local e Escolar 

Na “Conferência do Rio” ou “Cimeira da Terra” (Rio de Janeiro) em 1992, entre outros 

propósitos, surgiu a Agenda 21 que funda um protocolo baseado em compromissos e acções a 

serem desenvolvidas no século XXI em direcção ao desenvolvimento sustentável e tem como 

objectivo assegurar a sobrevivência humana, preservando a saúde e os recursos naturais do 

planeta para as presentes e futuras gerações. 

A Agenda 21 Local – a derivação natural da Agenda 21 – é acima de tudo um processo de 

educação para o desenvolvimento sustentável. Ao envolver decisores políticos, técnicos, 

organizações da sociedade civil e cidadãos é um processo de contacto e aprendizagem mútua 

essencial. Este “encontro” permite que se possam debater as visões, os problemas e as 

oportunidades de uma comunidade, identificando possíveis soluções a pôr em prática de uma 

forma cooperativa para melhorar o seu ambiente físico, social, económico e institucional, rumo à 

sustentabilidade local.  

Quanto à Agenda 21 Escolar, deve constituir um plano de acção estruturado, prático e 

orientado para a resolução dos problemas sócio-ambientais da comunidade educativa organizado 

em fases sequenciais, que devem incluir prioritariamente o diagnóstico, a avaliação e as 

resoluções da Agenda 21 Local. 

Pressupõe o envolvimento de toda a comunidade escolar na constituição de um plano 

para a gestão sustentável da escola e para a resolução dos problemas sociais, económicos e 

ambientais, no contexto da comunidade.  

As escolas têm também a função de relembrar aos adultos o seu papel numa democracia 

deliberativa, de ensinar às crianças e jovens que podem ter uma parte activa na comunidade.  

O objectivo principal da Agenda 21 é o de modificar positivamente os comportamentos 

sócio-ambientais visando atingir-se a sustentabilidade, tal como mencionado na Carta da Terra no 

II Princípio - Integridade ecológica. Resumidamente os princípios pronunciam o seguinte: 
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 proteger os ecossistemas e a sua integridade, através da adopção de planos e 

regulamentações que promovam a sua conservação ou reabilitação em particular dos 

ameaçados, controlando a introdução de espécies não nativas; 

 usar os recursos proporcionados de forma regrada que não ponha em causa as 

taxas naturais de regeneração; 

 adoptar a prevenção como a melhor forma de salvaguarda de eventuais danos 

mesmo quando não exista informação que ateste a inocuidade ou perigosidade de uma 

tecnologia e/ou procedimento, porque os danos, se ocorrerem, poderão ser 

irreversíveis; 

 divulgar, promover e partilhar de forma pública informações pertinentes 

relacionadas com a protecção ambiental, para que se impeçam actos lesivos da 

qualidade do meio ambiente, através da adopção de práticas consentâneas com as 

capacidades regenerativas da Terra e respeitadoras do ser humano e da sua qualidade 

de vida.  

As escolas representam de forma simplificada as comunidades em que estão inseridas, 

constituindo-se assim locais privilegiados para se implementarem resoluções adequadas aos 

problemas existentes, porque se pode debater de forma construtiva, propor acções ajustadas, 

efectuar testes, desenvolver processos e soluções educativas inovadoras e decidir em 

comunidade, visando sempre no sentido do estabelecido na Carta da Terra.  

Pelas suas características, as comunidades escolares podem, através de sistemas 

educativos contextualizados na Agenda 21 Escolar que implementarem, ter uma capacidade para 

desempenhar um papel preponderante neste âmbito, pois poderão contribuir para a promoção 

do espírito crítico e democrático e da educação para a cidadania, onde a melhoria da qualidade 

de vida é o propósito máximo. 

Segundo a Agenda 21 Escolar este processo compreende cinco fases: 

 motivação - sensibilizar e incentivar todos os membros da comunidade escolar para os 

princípios que contribuem para a sustentabilidade, através da promoção, da participação 

e da discussão entre os intervenientes; 

 reflexão – busca de respostas e soluções para os problemas suscitados pela comunidade 

escolar;  
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 diagnóstico – identificar, analisar e avaliar os problemas  de cariz ambiental definindo 

propostas de actividades e/ou acções a desenvolver;  

 acção – executar um plano de acção para solucionar os problemas diagnosticados; 

 avaliação -  constatar a eficácia do plano de acção. 

 

2.2.3. Educação e a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS) 

Segundo Anna-Paula Ormeche (2005:p.2) a Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (DEDS) é um empreendimento ambicioso e complexo, devido aos seus conceitos 

fundadores, às suas implicações sócio-económicas e aos seus prolongamentos no ambiente e na 

cultura. Este empreendimento toca quase todos os aspectos da vida. A concepção global 

defendida pela DEDS é a de um mundo onde todos tenham a possibilidade de receber boa 

educação e de aprender os valores, o comportamento e os modos de vida necessários para um 

futuro viável e uma transformação positiva da sociedade. Esta articula-se em torno de cinco eixos:  

 incrementar o papel da educação e da aprendizagem como instrumentos fundamentais à 

prática global do desenvolvimento sustentável; 

 promover a interacção, as relações, a criação de redes, e os intercâmbios entre os agentes 

da Educação para o Desenvolvimento Sustentável; 

 facultar o desenvolvimento de espaços e circunstâncias facilitadoras da promoção do 

conceito e a evolução para um DS através da aprendizagem e da sensibilização, sob todas 

as formas; 

 contribuir para o progresso da qualidade do ensino e da aprendizagem na vertente da 

EDS; 

 elaborar estratégias, para reforçar as competências da EDS. 

A EDS é essencialmente uma questão de valores centrados na noção de respeito. Respeito 

pelos outros, pelas gerações actuais ou futuras, respeito pela diferença e pela diversidade, pelo 

ambiente, pelos recursos do planeta que habitamos. A educação permite uma compreensão de 

nós próprios e dos outros, bem como dos laços que nos ligam ao ambiente natural e social do 

mundo. Para além das noções de justiça, de responsabilidade, de exploração de opções e de 
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diálogo, a EDS visa a adopção de comportamentos e práticas que permitam o desenvolvimento de 

uma vida plena. 

A EDS apela à tomada de decisões e a acções práticas; as escolas não devem 

apenas falar do futuro, mas agir para o futuro. No entanto, o principal objectivo da 

acção da escola não se prende com os resultados materiais/técnicos visíveis, mas 

com a aprendizagem e o envolvimento dos alunos (Breiting, Soren, 2006: p.18). 

Qualidade deve ser o quesito principal da EDS, com a observância das seguintes 

características:  

 interdisciplinaridade e inclusão da aprendizagem com propósito ao DS integrada no 

conjunto dos conteúdos educativos e não como uma matéria específica; 

 incutir a aquisição de valores, através da partilha destes e os princípios que fundamentam 

o DS; 

 incrementar o pensamento crítico e a resolução dos problemas, através do estimulo da 

confiança para enfrentar os dilemas e os desafios colocados pelo DS; 

 empregar com criatividade os mais diversos recursos, tais como a palavra, as tecnologias 

informáticas (TIC), as artes gráficas, teatro, debates, experiências; 

 estimular a deliberação de decisões colectivas, no sentido de imbuir os alunos do sentido 

de responsabilidade cooperativa; 

 agir e pensar com o intuito de criar afinidades com os alunos para a abordagem dos 

problemas locais e mundiais. 

São propostas sete estratégias que se cruzam entre si para defender a Década e elaborar 

a sua concepção global: sensibilização; consulta e acção; parceria e redes; reforço das 

capacidades e formação; investigação e inovação; tecnologias da informação e da comunicação, 

acompanhamento e avaliação. Consideradas no seu conjunto, formam uma abordagem coerente 

com vista ao aumento progressivo, ao longo da Década, da promoção e da concretização da EDS. 

Estas estratégias pretendem incentivar a mudança de atitude do público e manter os métodos 

educativos a par da evolução dos desafios do desenvolvimento sustentável. 

A UNESCO refere que a EDS não é um programa novo, mas, uma declaração para o 

processo de reorientar políticas educacionais, programas e práticas para que a educação possa 
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exercitar o seu papel na construção das capacidades de todos os membros da sociedade de modo 

a trabalharem juntos para construir um futuro sustentável. 

A educação para a sustentabilidade deverá, assim, ser:  

 relevante – os saberes proporcionados deverão ser pertinentes, sendo a pertinência da 

informação e do conhecimento assumida como a base de um conhecimento 

contextualizado e integrado; 

 sistémica e holística – a abordagem sistémica é particularmente adequada para estudar os 

sistemas ambientais, atendendo às múltiplas interacções entre os subsistemas naturais, 

sociais, políticos e económicos. Contribui para uma compreensão global dos problemas 

que os afectam e, deste modo, para as suas possíveis soluções; 

 orientada para valores – não estamos apenas perante uma educação para os valores, mas 

também perante uma educação pelos valores, em que o saber viver com os outros deve 

ser um dos princípios constitutivos; 

 crítica - a abordagem dos problemas ambientais requer um pensamento crítico, 

nomeadamente quanto à compreensão dos motivos que determinam as decisões por 

parte dos diferentes sectores da sociedade. O desenvolvimento desta capacidade está 

associado à educação para a cidadania; 

 orientada para o futuro – a perspectiva diacrónica da nossa responsabilidade é 

indissociável das características dos principais problemas ambientais e da sua repercussão 

nas gerações vindouras. A expressão desenvolvimento sustentável abarca assim 

duplamente a perspectiva de futuro: por um lado, ao assumir o projecto de uma 

sociedade mais equitativa na repartição dos bens usufruídos; por outro, ao salvaguardar o 

valor insubstituível de um ambiente que possa simultaneamente garantir a viabilidade da 

sociedade humana (Oliveira, 2000 apud Bonito, J. et al.,2007:p.130). 

Deve fomentar-se uma educação com base na vida, alicerçada na vontade de mudança 

profunda e de transformação moral do carácter da sociedade. Desta forma, a educação desejada 

deverá expressar um especial interesse pela criação, inovação, experimentação, observação, 

análise crítica, risco, mudança, novas opções, e sempre de forma bastante flexível para abrir 

espaços reais e concretos para a “aprendizagem colectiva”, evitando a imposição e a mera 

transmissão. (Ospina Gustavo:2003:p.47).  

Será então uma educação cujo objectivo principal é desenvolver o potencial de cada ser 

humano em todas as vertentes. Esta aprendizagem deverá ser permanente e implicar todos os 
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espaços possíveis de aprendizagem – formal, não formal e informal - desde a infância até à idade 

adulta.  

“O ensino tem fundamental importância na promoção do desenvolvimento 

sustentável e para aumentar a capacidade do povo para abordar questões de meio 

ambiente. (...) Tanto o ensino formal como o informal são indispensáveis para 

modificar a atitude de pessoas, para que eles tenham capacidade de avaliar os 

problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los.” (Agenda 21, capítulo 

36.3) 

2.2.4. Ensino Formal, Informal e Não Formal  

A EDS deve ser executada através da renovação permanente de conteúdos, orientações e 

métodos. Deve abranger toda a comunidade escolar e extra-escolar, subdivididindo-se em formal, 

informal e não formal. 

A Educação formal pratica-se nas escolas, em ambientes regulamentados, com 

comportamentos padronizados e conteúdos previamente definidos, em função de metodologias 

adaptadas aos diferentes escalões etários. Os professores são os agentes do processo de 

construção do saber.  

Os objectivos da educação formal incidem sobre o ensino e a aprendizagem de conteúdos 

sistematizados e definidos por leis. Tem como função principal formar indivíduos como cidadãos 

activos, incutindo-lhes determinadas competências (criatividade, percepção, espírito crítico, entre 

outros).  

A Educação informal é adquirida num processo de socialização, no qual o indivíduo 

adquire cultura, valores e comportamentos. Os responsáveis pelo processo de construção do 

saber são diversos: a família, os amigos, os vizinhos, colegas de escola, os meios de comunicação 

social, entre outros. 

Importa apoiar as actividades não formais e informais da EDS, porque são um 

complemento indispensável da educação formal . A educação não formal para o DS 

tem um papel específico porque é frequentemente mais centrada no aluno, é mais 

participativa e incentiva uma aprendizagem ao longo da vida (Estratégia da 

CEE/ONU para a EDS, 2005:p11). 
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Este tipo de educação ocorre em ambientes espontâneos, mas demarcados por 

referências de nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia, entre outros. As relações 

sociais desenvolvem-se segundo valores e crenças dos grupos que se frequenta ou a que pertence 

por herança. 

A educação informal não é organizada, os conhecimentos não são sistematizados e são 

transmitidos a partir de práticas e experiências anteriores, normalmente o passado encaminha o 

presente, actuando na esfera das emoções e sentimentos. 

A Educação não-formal é vulgarmente apelidada de “escola da vida". Desenvolve-se em 

ambientes e situações interactivas construídas colectivamente, segundo orientações de grupo, 

cuja participação dos indivíduos é facultativa. Tem por princípio a solidariedade, a identificação de 

interesses comuns, e é parte do processo de construção da cidadania colectiva e pública do 

grupo. 

Há na educação não-formal uma intenção na acção (participar, aprender, transmitir e 

trocar conhecimentos). A educação não-formal permite que os indivíduos se tornem cidadãos do 

mundo, capacitando-os para a construção de relações sociais baseadas em princípios de 

igualdade e justiça social.  

A educação formal distingue-se da informal e não-formal pelo meio em que ocorre 

(Escola) e pela existência de uma certificação de competências.  

A educação não-formal e a informal adquirem uma outra dimensão com o acelerado 

desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação, dado que, permite a interacção 

com a enorme rede mundial e, consequentemente permitem a construção de projectos 

cooperativos que enriquecem os ambientes de aprendizagem, nomeadamente, na capacidade de 

actualização, de descoberta podendo os conhecimentos desses cidadãos ser transmitidos de 

forma mais perceptível, colectiva, democrática e solidária. 

O objecto deste trabalho (impacto/contribuições) das TIC para EDS acaba por triangular 

como veremos, com espaços educativos formais, não formais e informais. 

2.2.5. Educação, Cidadania e Cidadania Planetária 

A Comissão da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente criou, em 1996, um 

programa denominado Cidadania Ambiental Global cujo principal objectivo seria a formação de 

cidadãos predispostos a modificarem a sua mentalidade, de forma a serem mentores de acções 
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mobilizadoras e reestruturadoras da sociedade, com vista a uma sintonia plena entre todos os 

seres que fazem parte do planeta. 

Atentemos nos conceitos referidos por Cogan (2000a:14 apud Santos,Mª Eduarda, 2005: 

p.18): cidadão é todo o “membro constituinte de uma sociedade”e “cidadania é o conjunto de 

características que fazem um cidadão” e “educação para a cidadania é o contributo da educação 

para o desenvolvimento das características que fazem um cidadão”.  

Por sua vez, Cidadania Planetária designa um conjunto de princípios, valores, atitudes e 

comportamentos e uma compreensão de que Terra representa uma única comunidade, o que 

implica o respeito por este planeta como berço e habitat de todos os seres vivos.  

Para Moacir Gadotti um planeta vivo requer de nós uma consciência e uma cidadania 

planetárias, isto é, reconhecermos que somos parte da Terra e que podemos, viver com ela em 

harmonia – participando do seu devir – ou podemos, perecer com a sua destruição. 

Na formação do cidadão é incontestável o papel da educação. É nas escolas que a maioria 

das pessoas passa uma grande parte do seu tempo na infância e juventude, daí constituir um local 

decisivo para a socialização e construção de valores. 

O desafio de educar e formar jovens passa pelo desenvolvimento de atitudes, 

comportamentos, autonomia, auto-estima, espírito de iniciativa, sentido de responsabilidade, 

gosto de aprender e a consolidação e o aprofundamento dos valores que devem pautar a nossa 

forma de estar no mundo – a solidariedade, a humildade, o respeito pelos outros, a verdade, a 

tolerância, criando assim os alicerces para uma plena cidadania. “É necessário ensinar e aprender 

a cidadania. A cidadania é uma cultura a construir e a educação é chamada a intervir nessa 

construção. (…) A educação e a cidadania necessitam uma da outra, vivificam-se reciprocamente” 

(Santos, Mª Eduarda, 2005:p. 99). 

A Educação para a cidadania tem como objectivo assegurar que os jovens sejam cidadãos 

activos, responsáveis e intervenientes no desenvolvimento e o bem-estar da sociedade em que 

vivem. 

A cidadania só faz sentido se for exercida e praticada. Neste sentido, a escola como local 

privilegiado de formação educativa e cívica, tem um papel preponderante a executar, concedendo 

oportunidades de que os formandos enquanto alunos participem em projectos socialmente 

interventivos, preenchendo assim a corrente dissociação entre a escola e a comunidade que lhe 

dá razão de o ser. A escola deve incentivar uma cultura (ethos) cooperativa e democrática que 
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envolva os alunos, encarregados de educação e comunidade em geral, “(…), a cidadania 

emergente, tende a abrir-se a novos tempos e a novos espaços, à construção reflexiva da auto-

identidade, (…) ao estreitamento das relações sociedade/natureza e sobretudo ao dever absoluto 

de evitar todo o tipo de atentados contra o direito à vida que decorre da defesa de outro direito 

fundamental “o direito do ambiente”(Santos, Mª Eduarda ,2005:p. 47).  

A educação para a cidadania abrange três áreas de intervenção escolar: 

 curricular: Projecto curricular, projecto interdisciplinar, objectivos, competências, 

conteúdos, metodologias, recursos, avaliação e apoios educativos. 

 organizativa: Regulamento da escola, cooperação nos órgãos, organização de 

espaços e serviços, actividades diversificadas extra-curriculares, orientação vocacional. 

 comunitária: Participação dos pais, encarregados de educação e outros agentes 

educativos, parcerias com instituições e intercâmbio com outras escolas, cooperação 

com as instituições sociais, etc. (Martins, Ernesto,2006: p. 96). 

O objectivo da educação para a era planetária consiste em educar para que possa existir 

uma sociedade-mundo (Morin, 2004: p. 69). 

Uma educação para a cidadania planetária deve elucidar sobre uma convivência 

harmoniosa entre o ser humano e a natureza, fundamentando-se em princípios essenciais como 

sejam programas de educação para a paz onde se integrem valores que promovam a inclusão e a 

integração das dimensões ecológicas, caminhando-se assim para a sustentabilidade.  

Existem três elementos primordiais da cidadania (Conil, 2002; Heater, 1999 apud Martins, 

Ernesto, 2006:p.89): 

 o elemento civil que integra os direitos necessários para a liberdade individual, 

liberdade de expressão, pensamento e crença, o direito à propriedade (privada); 

 o elemento político que é o direito a participar no poder político, como eleitor ou 

eleito, investido de autoridade; 

 o elemento social que equivale ao direito de ter um mínimo de bem-estar 

económico e de segurança, a participar da herança social e a viver como um ser civilizado 

na sociedade.  

A planetariedade deve levar-nos a sentir e a viver a nossa quotidianidade em relação 

harmoniosa com os outros seres do planeta Terra (Prado, Cruz; Gutiérrez, Francisco, 1999:p.22). 
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Uma pessoa planetária seria alguém capaz de viver em paz e harmonia com os seus iguais, 

com a natureza, tendo espírito crítico e interventivo nas mudanças que a sociedade exige. 

“A humanidade, está, portanto a ser convidada a fazer valer os direitos de 

cidadania que, apesar da resistência dos grupos dominantes, foram 

sucessivamente conquistados e incorporados como a cidadania civil (liberdade de 

expressão, de pensamento), a cidadania política (direito de voto, de participação 

no exercício do poder político), a cidadania social (direito à educação, à saúde) e a 

cidadania económica (direito ao salário digno, à terra)”(Silva,Francisca, 2003:p.36). 

Um extremo individualismo marca indelevelmente os nossos dias e a nossa sociedade, 

criando uma exclusão da ética e das obrigações. Para contrariar esta tendência é necessário 

incutir uma nova consciência que foque a sua atenção na ética: 

“uma sólida ética universal será a tábua de salvação permanente nas 

encruzilhadas agónicas da história do futuro e dos tempos em que acontecimentos 

indesejados irrompem, violentamente, no caudal da sabedoria humana” (Ospina, 

Gustavo,2003:p.122). 

 

Figura 2– Sustentabilidade Planetária 

Fonte: Ospina, Gustavo. P. 177 



Estado do Planeta no início do século XXI 

 37 

 

 

2.2.6. Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Professores 

Educar para a sustentabilidade é um dos principais desafios com que os professores se 

debatem neste início de século. Os professores devem agir como catalisadores de uma maior 

interacção entre a educação formal e informal, visando incutir uma percepção correcta dos 

problemas e de fomentar atitudes e comportamentos favoráveis para construir um futuro 

sustentável.  

Na educação os professores têm papeis marcadamente importantes, sendo estes os 

actores activos desta mudança comportamental da sociedade. Temos obrigatoriamente de criar 

mecanismos que permitam ter a percepção e a sensibilidade de que esta tarefa é de extrema 

importância e cabe a todos participar de forma activa e consciente. Os professores têm a 

responsabilidade, que é simultaneamente gratificante e angustiante, de, através das práticas que 

implementam e dos conhecimentos que veiculam, contribuir para a construção de um futuro 

sustentado mais justo construído por e para toda a humanidade, como defende, a escola 

inclusiva. (Ainscow, 1991;César, 2003 apud Figueiredo, Orlando, 2006). 

Segundo Éric Lambin "Enquanto educadores – nomeadamente dos nossos filhos, netos, 

alunos – o nosso papel é decisivo: trata-se de transmitir valores que vão além do nosso interesse 

imediato, nomeadamente através do exemplo de uma atitude responsável para com o mundo, de 

um desejo de compreensão mútua e de solidariedade, de uma capacidade de autocontrolo no 

interesse geral e trata-se igualmente de efectuar acções benéficas para a humanidade, para as 

gerações futuras e para o planeta Terra”(Lambin, 2004:p.220). 

As novas didácticas elegem o aluno como actor principal, relegando o professor a um 

papel mais discreto (embora importante, decisivo e fulcral). Insistem no saber fazer através de 

interacções sociais entre alunos e aluno-professor; desejam unir as disciplinas e abrir a escola à 

vida; respeitam a diversidade das personalidades e culturas; incutem o desejo de descobrir e fazer 

por oposição à recompensa; instituem espírito de equipa em detrimento do individual; valorizam 

mais a educação do que os saberes; deseja-se que os alunos exerçam um trabalho diferente, 

libertando-os do controlo (dando-lhes autonomia) e obrigações latentes na via tradicional; 

traduzem-se sobretudo numa redefinição das tarefas, existindo uma maior abertura com novos 

projectos e meios, em que se espera que sejam criativos, eficazes, activos e inventivos. 

“Nós, signatários, pessoas de todas as partes do mundo, comprometidos com a 

protecção na vida na Terra, reconhecemos o papel central da educação na 
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formação de valores e na acção social. Comprometemo-nos com o processo 

educativo transformador através de envolvimento pessoal, de nossas comunidades 

e nações para criar sociedades sustentáveis e equitativas. Assim, tentamos trazer 

novas esperanças e vida para o nosso pequeno, tumultuado, mas ainda assim belo 

planeta” (Tratado de Educação para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global, 1992). 
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Capítulo 3 

3. Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e plataforma de e-learning 

Moodle 

Civilizar o Planeta e torná-lo solidário é um desafio que toda a sociedade deve enfrentar 

no século XXI e que se torna mais viável com o contributo das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. 

 Um dos principais desafios da ciência e tecnologia actuais é o princípio da transição para 

a sustentabilidade e a tomada de consciência das questões relacionadas com o Ambiente. É 

preciso um compromisso de melhoria contínua do desempenho ambiental do cidadão e também 

optar-se pela mudança de alguns hábitos, actuando com práticas ambientalmente responsáveis 

(Bonito, Jorge et al., 2007: p.131). 

Assim, verificamos que as TIC trazem consigo vantagens: aproximam o cidadão da 

informação, podem ser utilizadas para fins educativos e de promoção global da cultura. Para além 

disso, permite pesquisar, guardar e utilizar dados, informações e conhecimentos, bem como, 

compreender individual e colectivamente a sustentabilidade. Tal como se constata no documento 

final do esquema internacional de implementação da DEDS: 

“As TIC têm vinculações particulares e implicações com o programa EDS: 

• formam a base da “economia do conhecimento”, em que a riqueza é gerada pela 
transferência e uso da informação de maneira a que não seja necessário um 
consumo de recursos naturais tão intensivo para a promoção e divulgação do 
conhecimento. Por si só, este é um factor relacionado com um maior uso 
sustentável do meio ambiente, tornando-se uma lição fundamental para o 
programa EDS; 

• oferecem novas modalidades e espaços novos de aprendizagem. A educação a 
distância que durante muito tempo dependeu do rádio, da televisão e do sistema 
postal, torna-se mais flexível e fácil de ser utilizado quando o aluno tem acesso 
interactivo pela internet. Isto representa uma oportunidade para a difusão em 
larga escala do programa EDS de maneira que permita adaptar o ritmo individual, 
os exercícios e ajudar nas necessidades pessoais; 

• as TIC podem oferecer aos alunos espaços para um diálogo global.  Além disto, a 
importância do saber local para o desenvolvimento sustentável implica o uso local 
e criativo dos sistemas tecnológicos de informação em um programa EDS dinâmico 
– utilizar e permitir o intercâmbio activo de conhecimentos, ao invés de ser 
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meramente uma aceitação passiva do conhecimento de outras pessoas encontrado 
através da internet (DEDS, 2005: p. 80).” 

3.1.  Educação, as TIC e o E-learning 

A evolução tecnológica e as transformações que lhe são inerentes a todos os níveis de 

uma sociedade, incluindo o da educação, exigem, pois, que se reformule o ensino, desde o jardim-

de-infância à universidade, para promover e desenvolver os conhecimentos, as perspectivas e os 

valores da sustentabilidade e da cidadania participada. A revisão dos objectivos e dos conteúdos 

dos currículos é essencial para desenvolver a compreensão transdisciplinar da sustentabilidade 

social, económica e ambiental.  

Exige-se a revisão das metodologias de ensino, de aprendizagem ao longo da vida, ou seja, 

as habilidades de desenvolvimento do pensamento criativo e crítico, da comunicação oral e 

escrita, de colaboração e cooperação, na gestão de conflitos, na tomada de decisão, na resolução 

de problemas e no desenvolvimento de projectos utilizando as TIC´s (DEDS, 2005: p.57).  

Neste âmbito, a Internet desempenha um papel preponderante, contribuindo para a 

difusão e aquisição de conhecimentos de alunos e professores:  

“Inúmeros professores adoptam já as novas tecnologias, nomeadamente o recurso 

à Net/ Web, como elemento integrante da prática lectiva de modo a transformar 

as salas de aula de hoje em ambientes de aprendizagem global. Como objectivo de 

proporcionar ambientes dinâmicos, onde os alunos exploram o mundo real e 

aprendem fazendo” e “ela aproxima os alunos daquilo que os rodeia, da “sua” 

realidade quer humana, quer material. Ela confere autenticidade, objectividade, 

concretismo e pragmatismo à aprendizagem, factores que contribuem para uma 

maior identidade com aquilo que os alunos têm de resolver e/ou executar; ela 

implica dinamismo, mudança e adaptação, pólos de atracção poderosos porque 

estão desligados da rotina; ela implica versatilidade, recurso a diversas 

componentes; por fim, ela requer um maior empenho por parte de cada aluno, 

uma responsabilização e controlo pela aprendizagem individual” (Almeida, D’Eça 

Teresa:1998). 

A Internet apresenta inúmeras vantagens para os professores, nomeadamente, quanto ao 

acesso a um grande volume de informação sem delimitações físicas e geográficas, superando o 

isolamento geográfico e dando acesso a ideias inovadoras, a grupos de discussão, acesso à 

consultadoria de especialistas, aos recursos educativos contínuos ao conhecimento global, à 
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consciencialização cultural, à interacção social através da partilha de conhecimentos, materiais, 

projectos e ainda a formação contínua sem interferência temporal ou espacial. 

O ser humano aprende, assim, com a realidade, mediatizado através de uma rede de 

colaboração na qual cada um coadjuva e apoia o seu desenvolvimento, enquanto que ele próprio 

também se desenvolve, ou seja, todos aprendem juntos e colaborativamente. Aprender através 

de um processo colaborativo é planear, desenvolver acções, receber, seleccionar e enviar 

informações, estabelecer conexões, reflectir sobre o processo em desenvolvimento em conjunto 

com os pares, desenvolver a inter- aprendizagem, a competência de resolver problemas em grupo 

e a autonomia em relação à busca e ao fazer por si mesmo (Silva, 2000 apud Almeida, 

MªElizabeth, 2005:p.71). 

O binómio professor/ aluno transforma-se, mutuamente, enfrenta os desafios a partir das 

problemáticas reais do mundo actual e procura através de acções conjuntas, mediadas pela 

colaboração, pela cooperação e pela criatividade, para tornar a aprendizagem num processo 

colaborativo, crítico e transformador. 

Construir redes de conhecimento na escola significa estabelecer uma colaboração e 

interacção entre os diversos actores da comunidade, em particular, entre professores e alunos, 

para que se estabeleça: 

"uma mudança de atitude em relação à participação e compromisso do aluno e do 

professor, uma vez que olhar o professor como parceiro idóneo de aprendizagem 

será mais fácil, porque está mais próximo do tradicional. Ver os seus colegas como 

colaboradores para o seu crescimento, isto já significa uma mudança importante e 

fundamental de mentalidade no processo de aprendizagem" (Masetto, 2000, p.141 

apud Almeida, Mª Elizabeth, 2005:p.72).  

Observamos que a aquisição dos saberes individuais está condicionada e dependente do 

colectivo, porque as informações são seleccionadas, organizadas e contextualizadas segundo as 

necessidades e os interesses momentâneos do grupo, que se torna coeso através das relações e 

interdependências, em detrimento de necessidades individuais. 

Para os alunos, a Internet é uma fonte de aprendizagem muito válida permitindo-lhes 

ultrapassar as barreiras físicas da escola, estabelecendo uma interacção com ambientes e 

comunidades diversos, trazendo “o mundo para a escola” e colocando a “escola no mundo”. Ao 

inserir a escola no mundo que existe para além das quatro paredes da sala de aula, estabelece-se 

a ponte entre a aprendizagem e a vida, entre a escola e a realidade exterior.  
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Essa é uma das metas a atingir na educação para a sustentabilidade: passar os portões da 

escola, envolver os alunos em projectos concretos de sensibilização, preservação e manutenção 

da natureza. Estes projectos, ao serem realizados em grupos de alunos, originam uma 

aprendizagem colaborativa permitindo um espírito de entreajuda na procura de um denominador 

comum, um maior empenho, e a capacidade de interagir socialmente. Além da colaboração entre 

alunos, o recurso a determinados serviços da Internet, nomeadamente, o correio electrónico (e-

mail) como ferramenta de interlocução com investigadores, especialistas e/ou de pessoas da 

comunidade local, entre outras, versadas no assunto a ser tratado é pertinente e adequado à 

situação de formação e educação. 

A publicação on-line dos projectos desenvolvidos pelos alunos, abre-lhes novas fronteiras, 

alterando o papel a que habitualmente estão sujeitos, ou seja, passam de receptores passivos a 

receptores–produtores activos de informação, opinião e conhecimento. Eles podem não só dar 

voz às suas ideias, como receber feedback. O upload de uma página web traz consigo a 

possibilidade de esta ser lida, criticada ou comentada por uma infinidade de pessoas em qualquer 

lugar do mundo, esta possibilidade faz com que os alunos apresentem um maior rigor e empenho 

no conteúdo e na apresentação dos trabalhos. Nasce, instintivamente, um grande sentido de 

responsabilidade, comprometimento e orgulho em publicar algo que esteja irrepreensível. 

3.1.1. E-learning 2.0 

O recurso às TIC, conjugado com metodologias activas de aprendizagem como o ensino a 

distância (e-learning), fomenta a exploração de práticas pedagógicas através da constituição de 

redes de conhecimento. Compete ao professor  a promoção e o desenvolvimento de actividades 

que incutam o envolvimento e a livre participação do aluno, além de uma interacção que 

despolete a articulação entre informações e conhecimentos com o propósito de se construírem 

novos conhecimentos que permitam a compreensão do mundo, "Ninguém educa ninguém, como 

tão pouco ninguém se educa a si mesmo: os homens educam-se em comunhão, mediatizados pelo 

mundo" (Freire, 1993:p.9 apud Almeida, Mª Elizabeth,2005:p.71).  

Uma forma de aprendizagem criativa passa pelo recurso do ensino e da aprendizagem 

sustentado através da Internet, ou seja, o e-learning, que consiste numa metodologia de 

aprendizagem e de distribuição de conteúdos educativos/formativos que assenta em ambientes 

digitais, podendo funcionar de forma síncrona ou assíncrona e que depende das redes de 

comunicações, ou, dito de outra forma é: 
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“um sistema de aprendizagem interactiva suportado por Tecnologias de 

Informação e Comunicação, e que envolve uma estrutura integrada de recursos de 

apoio pedagógico e de suporte técnico e administrativo” (Adão e Bernardino, 2003 

apud Adão, Carlos, 2006: p. 52). 

As potencialidades e os recursos do e-learning têm sido incrementados através da 

progressiva e constante evolução das TIC e da Internet , em particular, a designada Web 2.0, 

também conhecida por Web social. Esta é um novo conceito criado por Tim O’Reilly em 2004, que 

enuncia um conjunto de normativos que permitam o uso da Internet como plataforma. Dos 

normativos enunciados, destaca-se o facto de se estimular o uso da inteligência colectiva em prol 

da Web, melhorando as aplicações, criando outras aplicações e massificando o seu uso. 

A Web 2.0 é a consumação da importância que as redes de conhecimento possuem: ao 

influenciarem significativamente as redes sociais criadas e estabelecidas através desta tecnologia, 

apoiada pela difusão do uso do AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) e que faculta a 

interactividade conjugada com RSS (Really Simple Sindycation) contribuindo para uma difusão 

imediata de noticias e de conteúdos. É de referir a enorme importância dos blogues e dos Wikis, 

que permitem, a cada utilizador, deixar o seu cunho na Web sem que, para tal, sejam necessários 

conhecimentos específicos. Refira-se, aqui, o uso de ferramentas disponibilizadas através da rede 

como o caso do Blogger, que permite a criação de blogues e da Wikipédia que é uma enciclopédia 

desenvolvida através da cooperação de todos e desta forma se vai contribuindo para a divulgação 

do conhecimento.  

Destacam-se ainda as designadas redes sociais que assumem particular projecção e 

divulgação na Internet, tais como : O MySpace e o Hi5 (definidos como comunidades on-line) e o 

YouTube (partilha e visualização de vídeos on-line). 

O potencial dos recursos disponibilizados pela Web 2.0 impulsionou a evolução de um 

novo conceito de e-learning, que se designa por e-learning 2.0, cuja característica essencial é a 

partilha e a criação de conteúdos, efectuada pelos alunos através de fóruns, blogues, RSS e outros 

meios, fomentando a criação de uma rede de aprendizagem sustentada na cooperativismo da 

elaboração de conteúdos e partilha das tarefas. 

O e-learning apresenta várias dimensões tais como:  

 a pedagógica – onde se inclui o ensino e a aprendizagem, além da metodologia e a 
estratégia organizacional do ambiente de e-learning, quanto a conteúdos, a objectivos, ao 
design e a recursos.  
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 a tecnológica – onde se aborda e se projecta a infraestrutura tecnológica, considerando o 
software e hardware aplicáveis ao e-learning.  

 o design do interface –  em que se estrutura o aspecto gráfico do curso, tendo em vista o 
design dos elementos (páginas, conteúdos, navegação, entre outros aspectos) e a sua 
integração.  

 a avaliação – através da avaliação dos diversos parâmetros a considerar, quer em relação 
ao curso, quer em relação aos alunos.  

 a gestão – através da administração do e-learning, da conservação e  da integridade da 
informação.  

 o apoio de recursos – através da disponibilização de recursos e de materiais on-line 
necessários, além de suporte à formação.  

 as considerações éticas – como se assegura a observância de normativos de boas práticas 
e condutas, atendendo à multiplicidade de utilizadores. 

 a dimensão institucional – através de temáticas relacionadas com assuntos de cariz 
burocrático e académico (avisos, actividades). 

 

Figura 3– As oito dimensões do "Framework for E-Learning" para desenho e desenvolvimento de projectos 
(Khan, 2003 apud Passos, Helena) 

Fonte: www.abed.org.br 

O e-learning traz consigo enumeras vantagens tanto para alunos, como para professores.  

Assim, para o aluno verifica-se: 

 a flexibilidade no acesso à aprendizagem – os conteúdos estão permanentemente 

disponíveis, sem condicionalismos (horários, locais e outros), podendo ser acedidos 

quando o aluno o entender; 



TIC e plataforma de e-learning Moodle 

 45 

 

 a economia de tempo – a gestão do tempo de aula é permitida ao aluno, pelo facto de 

não necessitar de estar fisicamente presente, para aceder às aulas; 

 a aprendizagem mais personalizada – os conteúdos podem ser adaptados e 

personalizados de acordo com as necessidades e os objectivos de aprendizagem do aluno; 

 o controlo e evolução da aprendizagem ao ritmo do aluno – a autonomia de que aluno 

dispõe torna-o mais responsável, porque gere os conteúdos que estuda e a cadência e a 

profundidade que impõe nas tarefas; 

 os recursos de informação globais – através dos conteúdos disponibilizados poder-se-á 

aceder a outros recursos disponíveis na rede (Internet) com actualidade; 

 o acesso universal e o aumento da equidade social e do pluralismo no acesso à educação 

e a fontes de conhecimento – os recursos disponibilizados através do e-learning 

permitem que haja igualdade de acesso à informação, ao contacto com os docentes e à 

interacção com colegas e outros actores (internos ou externos à instituição) sobre as 

matérias em estudo. 

Para o professor, observam-se: 

 a disponibilização de recursos de informação que abranjam todo o ciberespaço – o 

professor pode indicar recursos específicos relacionados com a temática abordada 

existentes na Internet; 

 a construção de um repositório de estratégias pedagógicas – para facilitar diferentes 

estratégias pedagógicas o docente deve criar um arquivo, onde constem as estratégias 

usadas nos mais diversos contextos, facilitando abordagens futuras; 

 a optimização da aprendizagem de um número elevado e diversificado de alunos – o 

professor deve adaptar e contextualizar os conteúdos de forma personalizada às 

necessidades dos alunos; 

 a facilidade de actualizar a informação – possibilidade de actualização ou reciclagem 

constante e imediata dos conteúdos de acordo com as necessidades; 

 a reutilização de conteúdos – os conteúdos poderão ser reutilizados, reciclados ou 

adaptados tendo em vista diferentes contextos ou disponibilizados a terceiros;  
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 o benefício da colaboração com organizações internacionais – através de cooperação com 

entidades externas será possível melhorar e alterar os conteúdos, e através da 

cooperação poder-se-ão partilhar ideias e dúvidas, sem condicionalismos geográficos ou 

de tempo. 

Nesta perspectiva, o novo paradigma educativo é mais construtivista – recuperando 

teorias e abordagens, que nascem no final do séc. XIX. Do mesmo modo, dá, agora, mais 

importância à hipertextualidade, ao comprometimento, à curiosidade, à simulação prática, à 

aprendizagem em grupo e colaborativa e à avaliação ou feedback, valorizando processos, 

resultados criativos e operativos. Pretende, assim, construir cidadãos pró-activos, conscientes, 

responsáveis e promotores da sustentabilidade.  

As TIC concedem a oportunidade de que o cidadão, através do autoconstrutivismo, 

adquira conhecimentos que lhe permitam uma maior capacidade interventiva civicamente. É 

preciso não esquecer que a socialização também contribui para o enriquecimento de 

conhecimentos denominado auto-socioconstrutivismo. 

 

3.1.2. Educação e construtivismo 

O Construtivismo é um referencial teórico de origem Psicológica e Epistemológica 

(doutrina dos fundamentos e métodos do conhecimento científico) que parte da premissa de que 

o indivíduo é construtor dos seus próprios conhecimentos retirando o professor da posição de 

mestre do saber. 

O construtivismo difere da escola tradicional porque estimula uma nova forma de pensar 

em que o aluno em vez de assimilar o conteúdo de forma passiva reconstrói o conhecimento. No 

contexto do construtivismo está presente (Joseane et al., 2004): 

 a exigência de uma dinâmica interna de momentos discursivos (raciocínio, dedução, 

demonstração); 

 o entendimento (aprendizagem) do presente baseado no passado, dando ao futuro nova 

construção – nessa aprendizagem o autor reconstrói o conhecimento e o educador 

reflecte sua prática pedagógica; 

 o conhecimento em constante reconstrução. 

Com a escola construtivista, o aluno passa a ser o sujeito da sua aprendizagem, ele é um 

ser activo que participa no processo escolar.  
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Um modelo de construtivismo, que visa a cidadania, é o auto-socioconstrutivismo referido 

atrás, ou seja, a interacção entre duas perspectivas de aprendizagem: as auto-construtivistas e as 

sócio-construtivistas. As primeiras situam-se numa linha de construtivismo pessoal que 

preconizam que o indivíduo “constrói os seus saberes e se auto-constrói”. As segundas enfatizam 

que o indivíduo “constrói os seus saberes e se auto-constrói com os contributos dos outros” 

(Vellas, 1999:p.171 apud  Santos, Mª Eduarda,2005). 

Os modelos auto-socioconstrutivistas estabelecem que a aprendizagem é da 

responsabilidade do indivíduo e dos outros; a novidade de uma pedagogia auto-

socioconstrutivista está em proporcionar, em simultâneo, meios para a construção do saber, 

meios para cada um saber decidir sobre o seu próprio destino e sobre o destino da sociedade; 

meios para autênticos debates éticos de ideias, meios que confiram ao indivíduo, a capacidade 

para gerir a sua própria aprendizagem, meios que permitam compreender a complexidade das 

relações humanas e, acima de tudo, meios para viver como um ser autónomo e solidário, ou seja, 

viver como cidadão (Santos, Mª Eduarda, 2005:p.162). 

Atendendo aos requisitos do modelo sócio-construtivista, Martin Dougiamas criou em 

2001, um Sistema de Gestão de Aprendizagens que designou de Moodle – Modular Object- 

Oriented Dynamic Learning Environment. 

“[…] sou influenciado particularmente pela epistemologia do sócio-construtivismo 

que não só trata a aprendizagem como uma actividade social, mas o enfoque na 

aprendizagem que acontece enquanto se constrói artefactos activamente (como 

textos) para que outros vejam ou utilizem” (Dougiamas, Martin ). 

3.2. Justificativa da utilização de um Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA) – 

Moodle 

O Moddle é uma plataforma de e-learning também designado por LMS (Learning 

Management System) ou AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). 

A plataforma de e-learning Moodle consiste num ambiente de gestão e de construção 

integradas de informação, de comunicação e de aprendizagem on-line, que corresponde a uma 

sala de aula on-line não restrita à temporalidade do espaço físico. Nela, o professor ou 

responsável pelo ensino-aprendizagem pode disponibilizar conteúdos e proposições de 

aprendizagem, podendo acompanhar o aproveitamento de cada estudante (da turma). Os alunos 

têm a oportunidade de estudar, de se encontrar a qualquer hora, interagindo com os conteúdos 
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propostos, com monitores e com o professor. Cada aluno toma decisões, analisa, interpreta, 

observa, testa hipóteses, elabora e colabora. O professor (ou responsável) disponibiliza o acesso a 

um mundo de informações, fornece conteúdos didácticos multimédia para estudo, objectos de 

aprendizagem, materiais complementares (Silva,Marco,2005:p.66). 

Esta plataforma oferece um conjunto de características que contribuem para um 

enriquecimento do processo ensino-aprendizagem, nomeadamente: 

 a possibilidade  de uma utilização simples e intuitiva, a actualização da informação de 

forma acessível e rápida, não sendo necessário conhecimentos especializados de 

informática; 

 a permissão da interactividade entre os diversos intervenientes, facultando a existência 

de conversas em tempo real e também em tempo não real; 

 o acesso a um interface gráfico acessível que possibilite a integração de vários elementos 

multimédia como textos,  animações, gráficos, vídeos, entre outros;  

 a disponibilidade e registo de vários tipos de relatórios com as acções realizadas por 

qualquer utilizador, esta funcionalidade é importante para o professor do curso, porque 

permite monitorizar toda a actividade realizada no curso/ disciplina; 

 a oferta de uma grande diversidade de ferramentas de comunicação, como: chat, fóruns e 

email; 

 a permissão de acompanhar a evolução da aprendizagem do aluno, pelos responsáveis do 

curso e facultar o acesso aos resultados dos exercícios, aos testes de avaliação e à 

participação dos alunos (através das diversas ferramentas de comunicação). 

Para além das características, anteriormente mencionadas, este sistema reúne várias vantagens 

que o tornam um dos sistemas de gestão de cursos on-line universalmente mais utilizado, são 

elas: 

 é open source , software de código aberto ou software livre – o software pode ser usado, 

copiado e distribuído sem restrições, devendo ser mantido sempre o respeito e 

reconhecimento pelo seu autor; 

 é gratuito – pode ser instalado sem nenhum custo, não existem custos de manutenção, 

ou seja, todas as actualizações são grátis e constantes; 
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 baseia-se na pedagogia do Construtivismo Social – o conhecimento é construído 

socialmente pelos alunos ao tentarem comunicar o seu significado aos outros; 

 possuí uma comunidade Virtual – o moodle tem uma grande comunidade de utilizadores 

que têm como objectivo sugerir alterações, novas funcionalidades e comunicar eventuais 

defeitos. Os desenvolvedores e utilizadores trabalham juntos para garantir qualidade, 

adicionar novos módulos e ferramentas e sugerir novas ideias de desenvolvimento do 

ambiente. 

 tem uma arquitectura modular – é possível o desenvolvimento paralelo de partes do 

sistema, por uma série de programadores; 

 é compatível - funciona em Unix, Linux, Windows, Mac OS X e em qualquer outro sistema 

que suporte a linguagem PHP; 

 possuí base de dados – os dados podem ser armazenados em programas de gestão de 

bases de dados como MySQL e PostgreSQL, e também pode ser usado com Oracle, Access, 

Interbase, ODBC entre outros. 

Existe uma multiplicidade de plataformas com potencialidades e ferramentas próprias, 

que se encontram assinaladas na tabela seguinte.  

Tabela 1 - Comparação de plataformas de e-learning 

Fonte: adaptadas de Paiva et al (2004) apud CRIE(sd) e Universidade do Minho(sd) 
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Ferramentas para os alunos 

Acesso ao material do curso 

Pesquisa por palavra chave           

Impressão do curso           

Interface ergonómica           

Espaço próprio e personalização 

Criação de bookmarks           

Possibilidade de retomar uma 
aula no ponto onde ficou 

        
 

 

Agenda           

Página pessoal           

Definição de login e password           

Ferramentas para os alunos(continuação) 

Comunicação assíncrona 

e-mail           

Fórum de discussão           

Comunicação síncrona 

Sala de chat           

Ferramentas pedagógicas 

Acompanhamento do progresso            

Ferramentas para os autores 

Importação/conversão de 
material existente 

        
 

 

Glossário           

Editor de quiz           

Questões de múltipla escolha           

Definição de tempo limite para 
submeter os testes 
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Das várias plataformas existentes e de acordo com o estudo das plataformas de e-learning 

em Portugal, a plataforma mais utilizada é o moodle (figura 4) e é predominante nos grupos de 

ensino. 

 

Figura 4- Distribuição de plataformas por entidades 

Fonte: Estudo das plataformas de e-learning em Portugal (2007:p.46) 

 

Relativamente às características e às especificidades, como os seus blocos de recursos e 

actividades do moodle, optou-se por se apresentarem, no final deste trabalho, no Anexo B. 
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Ferramentas para os autores (continuação) 

Testes para preenchimento de 
espaços 

        
 

 

Questões de resposta curta           

Ferramentas para os professores 

Definição de grupos de trabalho           

Orientação assíncrona dos 
alunos 

          

Orientação síncrona dos alunos           

Acompanhamento dos alunos 
pelos módulos 

        
 

 

Relatórios estatísticos           
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Capítulo 4 

4. Contributo da plataforma Moddle na EDS - a proposta na área de prevenção 

de incêndios florestais 

Divulgar a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, recentemente 

iniciada e que cobre o período 2005-2014, é uma selecção de tema pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) tão oportuna,que revela a preocupação com a Terra e com o seu futuro, que se 

deseja sustentado num desenvolvimento equilibrado do ambiente, da economia e da sociedade, 

na esperança de que esta preocupação salve o planeta e por consequência as futuras gerações. 

O aparecimento da DEDS vem possibilitar que todos tenhamos um papel activo, não só na 

sua divulgação como na sua real implementação e para isso, deve a escola, através de práticas 

activas, suscitar a criação de práticas pedagógicas que contribuam para a resolução de problemas 

que envolvem o meio em que está inserida. Ora, como um dos maiores problemas no nosso país é 

o dilema dos incêndios florestais e atendendo a que o ensino e aprendizagem no domínio da EDS 

são largamente potenciados pelo conteúdo, qualidade e existência de materiais pedagógicos, 

torna-se útil a criação de cursos on-line que alertem e sensibilizem para o facto de os incêndios 

florestais serem um dos factores responsáveis pela alteração dos valores ecológicos e 

económicos, pela degradação da paisagem e dos ecossistemas florestais nacionais, reflectindo-se 

na qualidade de vida local e por consequência global. 

Criou-se então um curso on-line disponível em http://moodle.esec-henrique-

medina.rcts.pt/login/index.php, com o propósito de fomentar os conceitos inerentes a uma 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Os conceitos envolvidos encontram-se na tabela 

seguinte: 
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Tabela 2– Conceitos EDS 

Conceitos fundamentais para o trabalho com Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

 

Descrição 

Consciencialização 

ambiental 

 Conceber acções educativas que mudem as mentalidades e as rotinas e que 
orientem as atitudes para formas de participação social construtivas de 
cidadãos conscientes da degradação ambiental vigente, consequência  de 
decisões, acções passadas e presentes; 

 Consciencializar para a realidade da interdependência entre comunidades e 
nações e, assim, para as consequências desse facto; 

 Consciencializar para os limites dos recursos básicos do planeta. 

Interacção e 

autonomia para a 

sustentabilidade 

 

 Expandir a capacidade participativa pessoal/colectiva em relação ao 
ambiente, nos projectos; 

 Incrementar o trabalho interpares consciente e responsável, através das TIC; 

 Adoptar um processo de ensino-aprendizagem dialógico, inter-sujeitos que 
conduza a uma pedagogia da autonomia reflexiva; 

 Auxiliar o aluno a aprender com sucesso a sua construção de saberes 
autónomos, através de um suporte; (Altet, M. p. 53) 

 Orientar os actores envolvidos no processo para a autonomia das 
aprendizagens reflexivas, úteis construtoras das evidências desejadas e 
exequíveis. 

Responsabilidade 

Cooperativa/ 

Cooperativismo 

 Estimular a deliberação de decisões colectivas de modo a incutir nos alunos o 
sentido de responsabilidade cooperativa, unindo esforços individuais em prol 
do colectivo. 

 Educar para socializar, de modo a construir um homem inovador; 

 Colaborar no sentido pedagógico sociocentrista. 

Pensamento Crítico-

Reflexivo 

 A educação para o desenvolvimento sustentável pode favorecer a reflexão 
crítica, permitindo a exploração de novos horizontes e conceitos e o 
desenvolvimento de novos métodos e instrumentos para incutir uma cultura 
de sustentabilidade. 

 Os alunos deverão ser encorajados a desenvolver uma análise e uma reflexão 
sistémicas, críticas e criativas, num contexto tanto local como global. 
(CEE/ONU- “Estratégias da CEE/ONU para a EDS” (2005:p.3)). 

 Os alunos devem reflectir entre si e com o professor sobre os objectivos da 
educação para o desenvolvimento sustentável pretendidos e na melhor forma 
de os atingir. 

Competência 

sustentável 
Fomentar a aquisição de competências que levem à identificação e resolução 
de problemas ambientais. 

Atitudes e Valores para 

a sustentabilidade 

 Adquirir conhecimentos sobre regras de deontologia; 

 Orientar para a socialização dos indivíduos (Bolívar, António, Pinto, Fernando; 
Caride, José; Rubal, Xosé; Zabalda, Miguel. (1999: p. 36-37)) 

 Educar para a sustentabilidade educativa pós-moderna. 
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No sentido de potenciar os conceitos referidos na tabela anterior, utilizou-se a plataforma 

de e-learning moodle onde se disponibilizou um curso que se planeou de acordo com a tabela 

seguinte:  

Tabela 3– Plano do curso 

Plano de Curso – Defesa da Floresta 
Introdução 

Os incêndios florestais em Portugal são o resultado de uma súmula de problemas despoletados pela incúria, 

desleixo e comportamentos criminosos, desviantes e negligentes, a juntar à passividade, grande parte da população 

limita-se a assistir como se de um espectáculo se tratasse, como se estes incidentes fizessem parte do quotidiano, 

olvidando os factores envolvidos e a sua complexa inter-relação. A generalidade dos cidadãos também assume que este 

problema diz respeito apenas aos directamente lesados, não vislumbrando que o impacte dos incêndios não é restrito 

aos locais onde ocorre, mas que se trata de um problema transversal, não só local, não só a todo o sector florestal, mas 

também a toda a sociedade de um modo geral e em particular o ambiente. 

Urge assim incutir novos valores, atitudes e comportamentos no sentido que parte da resolução dos incêndios 

florestais em Portugal diz respeito a todos os cidadãos, consciencializando-os de que este também é um problema seu. 

A Floresta contém uma valiosa fonte de riqueza natural e tem um papel preponderante na conservação da 

biodiversidade e na melhoria da qualidade de vida das populações.  

Fóruns 
 1º Incêndio Florestal calamidade e/ou negócio. 

O objectivo deste fórum foi o de instigar os colegas à participação, atendendo ao tema algo polémico. 

 Em relação aos fóruns seguintes foram dadas considerações a ter em conta nas eventuais respostas tal 

como se pode verificar na imagem (Figura 5) seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5– Fóruns e respectivas considerações 
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Objectivos 
Objectivo 

 Sensibilizar para os incêndios florestais (causas e efeitos), contribuindo para a protecção do 

património florestal. 

 Compreender que educar para a prevenção dos fogos florestais, é apostar no futuro. 

 Adquirir sensibilidade acerca das interdependências entre o ser humano e o ambiente. 

 Compreender a importância da floresta no contexto nacional e internacional. 

 Sentir-se responsável e interventivo para modificar comportamentos e atitudes. 

 

 

Conteúdos Conceitos fundamentais EDS 

Módulo 1 – Incêndios Florestais- Contextualização 
 Objectivo do módulo 

 Diferença entre um fogo e um incêndio 

 Factores que influenciam a propagação do incêndio 
florestal 

 Causas do incêndio 
 Efeitos do incêndio 

 Teste módulo 1 

 Consciencialização ambiental 

 Atitudes e Valores para a 

sustentabilidade 

 Pensamento Crítico-Reflexivo 

 Interacção e autonomia para a 

sustentabilidade 

 Competência sustentável 

 Cooperativismo 

 Responsabilidade cooperativa 

 

Módulo 2 – Pós-Incêndio florestal-Medidas 
 Objectivo do módulo 

 Conservação do solo 

 Tratamento do arvoredo queimado 

 Realização de arborizações 
 Teste módulo2 

Módulo 3 – Repositório (Cartaz, Folheto, Jogos, Vídeos, 
Apresentações) 

 Curiosidades 

 Jogos 
 Links de interesse 

 Vídeos 

 Conselhos de prevenção e actuação 

Módulo 4- Questionário 
A avaliação  do curso será o resultado de um questionário on-line 
a colegas de profissão(interpares), no sentido de averiguar se 
consideram que um curso neste âmbito pode concorrer para 
uma educação para o desenvolvimento sustentável. 
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4.1. O Curso 

Atribuiu-se ao curso o nome “Educação para o Desenvolvimento Sustentável - Proteger a 

Floresta”. É apresentado com um breve resumo sobre a origem da Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, para que os utilizadores possam perceber o porquê da existência 

do curso. O acesso ao curso é, para cada aluno, permitido através de um nome de utilizador e da 

respectiva palavra-passe, de acordo com as metodologias habituais no contexto das facilidades 

disponibilizadas pelas plataformas de ensino a distância. 

 
Figura 6– Janela de acesso ao curso 

Nessa sequência, optou-se pelo desenvolvimento de uma temática muito problemática 

como é a dos incêndios florestais.  

Na apresentação do curso, para além de uma breve introdução sobre o tema (Figura 6), 

foi criada uma secção dedicada exclusivamente a fóruns (Figura 8) onde também se apresentam 

os objectivos do curso (Figura 9).Teve-se ainda a preocupação de se disponibilizar, na página 

principal da plataforma, um link para estes mesmos fóruns de modo a abranger um maior número 

possível de participantes (Figura 7).  

Os fóruns disponibilizados têm um propósito específico e vão ao encontro dos conceitos 

inerentes a um trabalho para uma “Educação para o Desenvolvimento Sustentável” e que são 

apresentados na tabela anterior( tabela 3).  

Os fóruns em causa têm a seguinte denominação:  
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 Incêndio Florestal Calamidade e/ou Negócio 

 Consciencialização Ambiental 

 Interacção e Autonomia para a Sustentabilidade 

 Responsabilidade Cooperativa/Cooperativismo 

 Pensamento Crítico-reflexivo 

 Competência Sustentável 

 Atitudes e Valores para a Sustentabilidade 

 

Figura 7– Página principal com links para os vários fóruns 

 
Figura 8– Fóruns 

 

É nesta actividade (figura 8) que se realiza a maior parte da troca dos pontos de vista. Os 

Fóruns podem ser estruturados em diversas formas e podem incluir classificações dos colegas às 
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mensagens enviadas. As mensagens enviadas podem ser visualizadas em vários formatos e 

podem incluir anexos. Ao subscrever um fórum, os participantes recebem cópias de todas as 

mensagens pelo correio electrónico. Um professor pode impor a subscrição, num fórum, de todos 

os participantes na disciplina.  

 

Figura 9 – Objectivos do Curso 

O curso encontra-se dividido em quatro módulos (Figuras 10, 11 e 12). Foram utilizados 

recursos diferenciados, nomeadamente, criaram-se animações em Flash e apresentações 

electrónicas, por apresentarem vantagens para o ensino-aprendizagem, uma vez que são 

dinâmicos e a animação oferecida suscita interesse nos alunos, a interactividade potencia a 

autonomia e motivação, a organização da informação propícia um elevado grau de compreensão 

e a inclusão de imagens exemplificam o conteúdo. 

 

Figura 10– Módulo 1 e 2 
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Figura 11– Módulo 3 

 

Figura 12– Módulo 4 

São dadas indicações, em cada módulo, para que os alunos tenham noção do que vão 

encontrar e do que se pretende que realizem. 
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Módulo 1- Incêndios Florestais - Contextualização 

O módulo 1 possui um apontador para um ficheiro .pdf que contém os objectivos de 

aprendizagem (Figura 13);a informação disponibilizada foi colocada num ficheiro criado no Flash 

(Figura 14) e, no fim do módulo, é proposto um teste (Figura 15) aos conhecimentos adquiridos e 

é cronometrado com a duração de 30 minutos.  

A visualização dos recursos de forma integral encontram-se em anexo (Anexo B e D). 

 

Figura 13 – Objectivos do 
Módulo1

 

Figura 14-Conteúdo programático do módulo 1 
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Figura 15– Teste módulo 1 

 

Módulo 2 – Pós-Incêndio florestal - Medidas 

O módulo 2 possui um apontador para um ficheiro .pdf que contém os objectivos de 

aprendizagem (Figura 16); a informação disponibilizada foi colocada num ficheiro criado no Flash 

(Figura 17) e, no fim do módulo, é proposto um teste (Figura 18) aos conhecimentos adquiridos e 

é cronometrado com a duração de 30 minutos.  

A visualização dos recursos de forma integral encontram-se em anexo (Anexo E e F). 

 

Figura 16– Objectivos do módulo 2 
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Figura 17- Conteúdo programático do módulo 2 

f  

Figura 18– Teste módulo 2 

 

Módulo 3 – Repositório (Cartaz, Folheto, Jogos, Vídeos, Apresentações) 

Este módulo é constituído por diversos recursos. Foi criado com o objectivo de 

possibilitar, aos alunos, o conhecimento de diversos mecanismos disponibilizados on-line por 

diferentes entidades, todas elas com a mesma preocupação, como seja: a consciencialização de 

que todos podemos actuar e ajudar desde que se tenham e conheçam as formas de o fazer. 

Assim, apresenta-se um cartaz da DGRF (Direcção Geral dos Recursos Florestais) com 

sugestões para proteger as habitações dos incêndios entre outras (Anexo G); dois jogos realizados 

em Flash, sendo os seus autores mencionados no próprio curso. O 1º jogo possibilita adquirir 

conhecimentos de regras básicas de comportamentos e de atitudes ambientalmente correctas 
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(Anexo H); o 2º Jogo permite conhecer a fauna e flora de uma floresta e alguns cuidados a ter com 

esse ecossistema (Anexo I). 

No separador curiosidade existe um link para um site que oferece vários vídeos com 

indicações de actuação perante a ocorrência de um incêndio (Anexo J). 

 Na opção” Saiba mais sobre incêndios florestais” encontra-se um manual com mais 

informação sobre esta temática (Anexo K). 

O vídeo disponibilizado foi editado e montado com o propósito de mostrar os efeitos dos 

incêndios, sobretudo com o que acontece após o incêndio e com a ocorrência das primeiras 

chuvas (Anexo L). Os vídeos têm vantagens, designadamente, podem ser usados como incentivo, 

para gerar debate e como resumo, ressaltando aspectos importantes. 

Contém ainda conselhos de prevenção e actuação (Anexo M) e ainda um breve texto que 

alerta para a necessidade da existência da Floresta (Anexo N). 

Módulo 4 - Questionário 

O questionário foi realizado em Microsoft Word com recurso a formulários, de modo a 

que fosse mais fácil o seu preenchimento. Com este questionário pretende-se colher opiniões 

sobre o modo como está estruturado o curso, opiniões sobre o assunto abordado e se consideram 

que as TIC podem ser um contributo para a EDS (Anexo O). 

4.1.1. Software utilizado  

Para a realização dos recursos disponibilizados no curso utilizam-se os seguintes 

programas: 

 Adobe Premiere Pro que consiste num editor de vídeo profissional que 

funciona em tempo real (real-time), baseado em uma “linha do tempo” (timeline). 

Suporta diversos formatos de vídeo e audio e dispõe de diversos codecs, além de 

inúmeros recursos. Funciona em sistemas operativos Windows (existe versão para Mac 

Os) e pode utilizar multiprocessadores. 

 Adobe Flash também designado de Macromedia Flash, ou simplesmente 

Flash, é um software destinado a gráficos vectoriais - apesar de suportar imagens bitmap 

e vídeos - utilizado geralmente para a criação de animações interactivas, possuindo vários 
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tipos de animação, sendo elas: Interpolação de Movimento e de Forma e a quadro a 

quadro (frames). 

 O Windows Movie Maker é um software de edição de vídeos compilado 

juntamente com a instalação do Windows. É um programa simples e de fácil utilização, 

que permite adicionar efeitos de transição, textos personalizados e audio aos filmes 

criados. Só permite gravar em dois formatos : WMV e AVI. 

 Free WMV Converter é um utilitário capaz de converter arquivos do tipo 

WMV (Windows Media Vídeo) para diversos outros formatos, como MPG, AVI e FLV. 

Permite o ajuste de codecs, muitos parâmetros podem ser configurados, como taxas de 

bits, frames e outros. O programa suporta diversos tipos de codecs para audio e vídeo, 

como Xvid, DivX, mpeg4, h263, MPEG 1 e 2, MP3, WAV, OGG, AAC e outros.  

 Ulead DVD Workshop é um programa de autoria (authoring) para edição e 

criação de vídeo com diversas ferramentas (criação de menus; legendas; entre outros).  

 O programa doPDF6.1 funciona como uma impressora virtual, permitindo 

transformar documentos de texto de diversos formatos (Microsoft Word, WordPad, entre 

outros.) em PDF (Portable Document File). 

 Adobe Photoshop é um software de edição de imagens bidimensionais do 

tipo raster = Bitmap (possuindo ainda algumas capacidades de edição típicas dos editores 

vectoriais). 

 

4.2. Enquadramento metodológico - Trabalho de Campo 

Este capítulo descreve a metodologia de investigação utilizada, ao longo deste estudo, 

tendo-se optado pela criação de um questionário. Foram convidados à participação, neste estudo, 

vinte e três colegas, tendo apenas respondido e aceite o convite doze. 

O questionário foi distribuído aos formandos via e-mail. A sua estrutura está pensada para 

ir ao encontro dos vários assuntos abordados, ao longo deste trabalho.  

Os formandos procederam à sua identificação, e dos doze inquiridos, onze são 

professores do 3º Ciclo/Secundário e um não exerce esta profissão apesar da sua formação base 

ser o Ensino. 
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As duas primeiras questões pretendem descobrir até que ponto a sociedade tem ou não 

consciência dos problemas ambientais (Figura 19 e figura 20 ). A terceira questão converge para a 

educação para a cidadania, de modo a descobrir se a educação está a conseguir alcançar este 

objectivo (Figura 21). 

A questão quatro (Figura 22) e as suas sub-questões (Figura 23 e 24) referem-se à 

apresentação da DEDS e pretendem apurar se os formandos a conhecem, como obtiveram 

conhecimento e se consideram importante a sua implementação. 

A questão cinco (Figura 25) e a sua sub-questão (Figura 26) foca o tema do curso on-line e 

pretende  saber se esta pedagogia é uma forma de contribuição para a sustentabilidade, bem 

como, se a sociedade se preocupa devidamente com este problema. 

A questão seis é constituída por várias sub-questões relativas ao curso. Pretende-se aferir 

sobre a estrutura deste, nomeadamente, se o consideraram com uma boa apresentação (Figura 

27), com uma boa organização (Figura 28), com indicações de instrução adequadas (Figura 29) e 

ainda, se as expectativas em relação ao curso foram atingidas (Figura 30). 

A questão sete questiona os conhecimentos/experiências adquiridos durante o curso 

(Figura 31). 

 Com a questão oito pretende-se saber se o formador esteve disponível para comunicar 

com os seus formandos (Figura 32).  

A questão nove é constituída por várias sub-questões, numeradas de um a nove e 

pretendem aferir sobre: a organização e clareza das informações do curso (Figura 33);os  

mecanismos de comunicação utilizados (Figura 34); a utilização de alguns recursos (email) (Figura 

35); o relacionamento com o formador (Figura 36);  o modelo pedagógico do curso (Figura 37); as 

potencialidades dos fóruns (Figura 38); o tipo de linguagem utilizada (Figura 39); o grau de 

profundidade dos textos (Figura 40) e finalmente, quanto ao facto de os recursos multimédia 

serem elucidativos do tema em estudo (Figura 41). 

O último grupo de questões pretende considerar a contribuição das TIC na EDS (Figura 42 

e 43).  
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4.2.1. Análise dos dados 

No gráfico seguinte (Figura 19) observam-se as respostas à questão nº 1. Verificamos que  

75% dos inquiridos consideram que a sociedade não tem consciência da crise ambiental e apenas 

uma minoria (25%)  sugere que a sociedade tem consciência desta crise. 

 

Figura 19– Consciência da Crise Ambiental 

As respostas à questão nº2 foram muito similares entre as opções “sim” e “não” , sendo 

os valores de 42% para o “sim” e 41% para o “não”. Constatamos ainda, que 17%  dos inquiridos 

não sabem se a civilização será capaz de resolver os problemas da crise ambiental. 

 

Figura 20 - Resolução dos problemas ambientais 
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Nas respostas à questão nº 3 a maioria dos inquiridos considerou que a educação para a 

cidadania não está a cumprir o seu propósito, uma vez que 58% respondeu “não” e os restantes 

42%respondeu “sim”, demonstrando que nesta questão e atendendo a que, os valores das 

respostas se aproximam, não existe uma certeza aparente de que a escola e os seus actores 

promovam a educação para a cidadania  

 

Figura 21– Educação para a Cidadania 

Em relação à questão nº 4, verificamos que antes deste estudo, a maioria dos inquiridos 

(67%) conheciam a DEDS enquanto que 33% mencionaram não a conhecer. 

 

Figura 22– Conhecer a DEDS 
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Relativamente à questão nº4.1, sobre o grau de conhecimentos relativos à DEDS, 

verificamos que 75 % possui um conhecimento parcial e 25%  possui um conhecimento total.  

 

Figura 23– Conhecimento sobre a DEDS 

Em relação à questão 4.1.1 que interroga  a forma como obtiveram conhecimento da 

DEDS, 45,5 % responderam “outros”, sendo que desses 45,5%, 40%  responderam que obtiveram 

conhecimento da década através deste trabalho. Saliente-se que os restantes 5,5% não referem 

como tiveram conhecimento da década. Uma pessoa (9,1%)  refere ter tido conhecimento através 

da Internet (9,1%) e outra pessoa (9,1%) refere ter tido conhecimento através de programas 

escolares e os restantes 36,4% responderam “mass-media”. 

 

Figura 24– Forma como obteve a informação 
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Na questão nº 4.2, quase  todos os inquiridos consideram importante a implementação da DEDS 
apresentando 92% de respostas “sim” e os restantes 8% responderam “não sei”. 

 

Figura 25 – Importância na implementação da DEDS 

 

Na questão nº 5, 75% dos inquiridos considera que o tema escolhido para o curso “incêndios 

florestais” é totalmente adequado, na perspectiva da sustentabilidade, e 25% considera 

parcialmente adequado. 

 

Figura 26– Análise da perspectiva da sustentabilidade do curso 
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Relativamente à preocupação que a sociedade demonstra em relação aos incêndios 

florestais, 75% da amostra respondeu que é um assunto que preocupa parcialmente a sociedade, 

enquanto que 8% respondeu que a sociedade se preocupa totalmente com este assunto e os 

restantes 17% consideram que a sociedade não se preocupa “nada” com os incêndios florestais. 

 

Figura 27– Preocupação da sociedade com os incêndios florestais 

Relativamente à questão 6 “Ao participar no Curso Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável – Proteger a Floresta” considera que as informações são claras relativas à 

apresentação do curso, 75% respondeu que as informações são totalmente claras e os restantes 

25% consideram que as informações são parcialmente claras. 

 

Figura 28 - Análise da apresentação do curso 
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Em relação à forma como foram organizados os conteúdos 59% considera-os totalmente  

adequados, 33% parcialmente adequados e 8% não têm opinião sobre o assunto. Ninguém os 

considerou inadequados(0%). 

 

Figura 29 – Análise da organização do curso 

83%  dos inquiridos consideram que as instruções colocadas na introdução de cada 

módulo foram totalmente adequadas e os restantes 17% considerou-as parcialmente adequadas.  

 

Figura 30 – Análise das instruções dadas em cada módulo 
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As expectativas em relação ao curso corresponderam tanto na opção “totalmente 

alcançadas” como na opção “parcialmente alcançadas a 50%, ou seja, o número de respostas é 

idêntico. 

 

Figura 31– Análise das expectativa dos inquiridos 

Em relação à questão nº 7, 75% da amostra considerou que os conhecimentos 

/experiências conseguidos com este curso foram “totalmente adequados” e os restantes 25% 

considerou  “parcialmente adequados”. 

 

Figura 32– Análise dos conhecimentos/experiências 
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Relativamente à questão 8, 87%  da amostra considerou que a comunicação com o 

formador foi satisfatória, enquanto que, os restantes 17% acharam que a comunicação foi 

parcialmente satisfatória. 

 

Figura 33– Análise da comunicação com o formador 

Quanto às questões do grupo 9: “Avalie as afirmativas de acordo com a sua opinião, 

utilizando os critérios numerados a seguir (escolha o número que corresponde à sua opinião). 

Os números foram assim catalogados:  1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo parcialmente; 3 

– indiferente; 4 – concordo parcialmente e 5 – Concordo totalmente”. 

Relativamente à organização e clareza das informações cedidas questionaram-se os 

inquiridos da oportunidade de aprendizagem autónoma, e 67% concordou totalmente com 

esta capacidade, enquanto que 33 % concordou parcialmente com a possibilidade de 

trabalhar autonomamente. Não foram dadas outro tipo de respostas, pelo que, não constam 

do gráfico seguinte (figura 34). 
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Figura 34 - Análise da liberdade de escolha na realização do curso 

Os valores do gráfico anterior (figura 34)  repetem-se na afirmação seguinte, em que 67% 

concordou totalmente com o facto de os mecanismos de comunicação facultados possibilitarem 

aos membros que se sentissem activos na aprendizagem virtual enquanto que, os restantes 33% 

concordaram parcialmente com esta afirmação. 

 

Figura 35 – Análise membro activo na aprendizagem 
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Quanto à questão nº 9.3 que se refere à utilização do email para troca de experiências para o 

trabalho em grupo a distância, a totalidade da amostra (100%) concordou “totalmente” com esta 

afirmação. 

 

Figura 36 – Análise da utilização do email 

Quanto à questão nº 9.4 relativa ao relacionamento com o formador na participação da 

aprendizagem, 58% da amostra respondeu “ totalmente”, 34% respondeu que concordam 

“parcialmente” e 8% assume que discordam “parcialmente”. 

 

Figura 37– Análise do relacionamento do formador versus aprendizagem 
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Em relação à questão nº 9.5, 50% dos inquiridos respondeu “concordo parcialmente” com 

a possibilidade de estabelecer o seu próprio método de trabalho, 42% concordaram totalmente 

com esta possibilidade e 8% discorda parcialmente. 

 

Figura 38 – Análise do modelo pedagógico 

Relativamente à questão nº 9.6, observa-se que os valores da afimação são exactamente iguais 

aos da questão anterior (figura 38), em que 50% concordaram parcialmente que o fórum 

proporciona o amplo debate de ideias, 42% concordaram totalmente e 8% discorda parcialmente. 

Com estes valores, seria de prever que a participação nos vários fóruns disponibilizados, no curso, 

tivessem maior adesão, mas tal não aconteceu, como se pode verificar na figura 5 que apresenta 

o índice de participações (sete). 
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Figura 39 – Análise da utilização do fórum 

Em relação à questão nº 9.7 que se refere à linguagem utilizada nos textos, 67%  da 

amostra considerou de fácil compreensão, 25%  respondeu que concordam parcialmente com a 

afirmação e os restantes 8% são indiferentes à mesma. 

 

Figura 40 – Análise da compreensão dos textos 
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Quanto à questão 9.8, 50% dos inquiridos consideraram que o nível de profundidade dos 

textos está adequado ao curso, 34% concordam apenas parcialmente com esta afirmação, 8% 

responderam ser indiferente e os restantes 8% responderam discordar parcialmente com a 

afirmação. 

 

Figura 41 – Análise do grau de profundidade dos textos 

Em relação à questão nº 9.9, 58%  da amostra concordou com o facto de os recursos 

multimédia disponibilizados serem elucidativos do tema, 34% concordam parcialmente com a 

afirmação  e 8% responderam ser indiferente a utilização dos recursos multimédia. 
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Figura 42– Análise dos recursos multimédia 

Quanto às afirmações disponibilizadas no grupo dez: “Ao concluir o curso, julga que a 

utilização das TIC constituem um contributo para:”, que pretende ser objecto de reflexão 

deste mesmo trabalho, curiosamente, às questões 10.1 - ”Impulsionar a função que a 

educação e a aprendizagem desempenham na pesquisa comum do Desenvolvimento 

Sustentável.” (Figura 43), 10.2 – “Facultar um espaço e oportunidades de clarificação, 

discussão e promoção do conceito de Desenvolvimento Sustentável e 10.3 - 

“Desenvolvimento da qualidade e diversidade do ensino e da aprendizagem no domínio da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável” todos os inquiridos responderam à questão 

“totalmente”, daí não se apresentarem os gráficos das afirmações respeitantes às questões 

nºs 10.2 e 10.3.  
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Figura 43– Análise das TIC para impulsionar a EDS 

Relativamente à questão  nº 10.4, 83% da amostra respondeu que as TIC constituem um 

contributo para a criação de novas abordagens que permitam o reforço de competências em EDS 

e 17% responderam que as TIC podem contribuir parcialmente para este fim. 

 

Figura 44 – Análise da necessidade de novas abordagens para a EDS 
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A última questão deste questionário solicita aos participantes uma opinião:” Deixe a sua 

opinião sobre o que deve ser mudado no curso, desde o aspecto gráfico aos conteúdos.”, dos 12 

inquiridos  que participaram 8 deixaram sugestões e que podem ser resumidas da seguinte forma: 

 Interessante, apelativo, dinâmico, de fácil acesso e rápido; 

 Conteúdos adequados e pertinentes; 

 Textos perceptíveis, mas mais curtos facilitariam a concentração; 

 Temática bem tratada mas o grau de aprofundamento é muito baixo dado o nível etário; 

 Sugestão para disponibilização do curso a pais e professores; 

 Incluir um “espaço” de colocação de materiais elaborados pelos alunos; 

 Inclusão de uma escala da evolução positiva/negativa dos incêndios em Portugal; 

 Maior interactividade com recurso a jogos. 

4.2.2. Selecção da amostra 

Inicialmente, o público-alvo do estudo seriam os alunos do 8º ano de escolaridade, uma 

vez que a disciplina de Área de Projecto passou a ser leccionada pelos professores do grupo de 

Informática e a escola decidiu contemplar o tema: “Meio Ambiente” para esses mesmos alunos. O 

tema a abordar seria os “incêndios florestais”. 

No entanto, por motivos diversos, não foi possível disponibilizar, na plataforma moodle, o 

Curso que estava previsto, isto, no decorrer do ano lectivo 2007/2008. O assunto escolhido seria 

de particular importância, não só pela frequência com que ocorrem os incêndios florestais, no 

nosso país, como pelo facto de estes alunos terem vivenciado, há cerca de dois anos, um incêndio 

florestal que devastou grande parte da designada arriba fóssil do litoral de Esposende, e ainda 

porque nesta faixa etária os alunos estão mais receptivos a sugestões e eventuais alterações 

(comportamentos, atitudes e valores) em relação ao que os rodeia. 

Com a impossibilidade de disponibilizar o curso, durante o ano lectivo, e como após o seu 

término se seguem as férias escolares, altura em que existia da minha parte maior disponibilidade 

para a realização e implementação do curso e como o início do próximo ano lectivo é sempre um 

processo de adaptação, de descoberta acrescido da componente curricular ser uma incógnita, 

alterou-se o público-alvo para colegas de diferentes áreas curriculares. Foi assim desenvolvido um 

trabalho inter-pares com a participação de doze colegas dos vinte e três convidados. O curso foi 

estruturado com a preocupação de o seu manuseamento ser de fácil utilização, intuitivo, com 

conteúdos sucintos e apelativos, ao recorrer a diferentes recursos ( filme em flash, vídeo, links, 
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jogos) e disponibilizado através da plataforma de e-learning moodle, pelo facto de esta já estar 

implementada no estabelecimento de ensino e, na sua generalidade, os professores já se 

encontrarem familiarizados com a mesma.  

O trabalho inter-pares é uma mais valia no âmbito DEDS, já que os principais actores, 

neste projecto, são precisamente os professores. 

O tratamento/ análise dos resultados das respostas dos questionários por se tratar de um 

estudo simples foram realizados com recurso ao Microsoft Excel 2007. Procedeu-se a uma análise 

gráfica das respostas dos questionários uma vez, que este tipo de análise é fácil e de imediata 

leitura. 
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Capítulo 5  

5. Considerações Finais 

Em 1987, Gro Harlem Brundtland coordenou o Relatório “Nosso Futuro Comum” cujo 

resultado foi a constatação de  

“que a humanidade estava a ultrapassar os limites de sustentabilidade e a diminuir os 

recursos ecológicos mundiais de um modo que podia comprometer o bem-estar das 

gerações futuras” Brundtland (2007:p.59). 

Decorridas que estão duas décadas sobre este relatório, Brundtland refere no Relatório 

de Desenvolvimento Humano 2007/2008 que 

“ a sustentabilidade não é uma ideia abstracta. É encontrar um balanço entre as 

pessoas e o planeta – um balanço que trate, hoje, dos grandes desafios da pobreza 

e proteja os interesses das gerações futuras”.  

Assim, ao encontro duma filosofia da sustentabilidade surgiu a Década da Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável definida pela ONU, e que se afigura como uma resposta aos 

alertas da degradação ambiental lançados pela comunidade científica, com a intenção de 

perpetrar diversas mudanças, essencialmente, de comportamentos, de valores e de atitudes e dos 

métodos de ensino-aprendizagem, sob a forma formal, informal e não formal, que permitam uma 

salutar convivência com os outros e com o planeta.  

Diríamos, em suma, que se exige uma nova educação, orientada para o futuro que 

harmonize o ser humano com o ambiente, gerando cidadãos responsáveis e indivíduos 

conscientes e capazes de interpretar e de actuar perante os problemas prenunciados pelas 

ciências; seres que, através da sua evolução, adquiriram a capacidade de criar alguma 

previsibilidade de cenários futuros, facultando a possibilidade de se modificarem, ou de alterarem 

factores susceptíveis de causas ou de impactos negativos que coloquem em causa o próprio ser 

humano ou os bens primordiais para a sua existência.  

Contudo, e segundo Filipe Santos (2007:p.454-455), existem três ordens de razões 

humanas susceptíveis de contrariarem as ciências, se não vejamos: 

 “ A primeira, mais primária e egoísta, é considerar que o futuro distante, 

para lá de uma ou duas gerações, é algo que não nos diz respeito e que por isso 
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não deve condicionar as nossas acções”. (…) “Uma segunda ordem de razões mais 

amadurecida e subtil é reconhecer que o actual paradigma de desenvolvimento 

numa população mundial crescente poderá envolver riscos futuros graves e ter 

impactos perigosos sobre o ambiente e os recursos naturais mas que toda essa 

problemática poderá sempre ser evitada por meio de soluções tecnológicas mais 

ou menos complexas e viabilizadas pela ciência”.(…) e “Finalmente temos a 

terceira ordem de razões, relevante seja qual for o ponto de vista adoptado, e que 

se fundamenta na incerteza associada aos impactos futuros das actuais 

problemáticas do desenvolvimento”. 

As razões acima elencadas demonstram que a humanidade, apesar da inexistência de 

certezas absolutas quanto ao futuro e apesar de alguns apologistas, sugerirem que as tecnologias 

serão capazes de dar solução a esta problemática, deve adoptar estratégias susceptíveis de 

reverterem o estado actual do planeta. 

“O futuro foi e será sempre incerto mas, hoje em dia, a incerteza envolve os riscos 

altamente complexos que resultam de desigualdades de desenvolvimento entre 

países, da insegurança e conflitualidade sob formas cada vez mais diversas e 

perigosas, e ainda de vários problemas ambientais graves” (Santos, 2007: p. 81). 

O futuro depende da Educação, que recebe nova designação, Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, por ter que se modificar em prol das questões inter-relacionadas 

com a natureza, economia e sociedade. A EDS deve valer-se de múltiplas metodologias para, em 

primeira instância, divulgar os seus propósitos através de novas modalidades e espaços de 

aprendizagem, para posteriormente incutir novas formas de reflectir e agir. A EDS deve ser 

apoiada por compromissos e acções em direcção ao desenvolvimento sustentável, podendo para 

isso usar como referencial fundamental a Agenda 21 e em específico a Agenda 21 Escolar. 

AS TIC conjugadas com práticas activas de aprendizagem como o ensino a distância (e-

learning) constituem as novas modalidades e espaços de aprendizagem consignados na EDS. 

Nesta sequência, teremos uma escola construtivista em que o aluno desempenha um papel 

crucial na aprendizagem tornando-se autónomo e capaz de debater ideias, de cooperar, de gerir a 

sua aprendizagem, de compreender as relações humanas e tornar-se solidário e elemento 

socialmente interveniente e activo. 

O construtivismo através da cooperação assume uma nova forma identidade como o 

sócio-contrutivismo que se pode implementar através e-learning, onde é criado um ambiente 
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favorável à aprendizagem, partilha e discussão de ideias, sem constrangimentos geográficos ou de 

tempo, sendo exemplo desta metodologia a plataforma de e-learnig moodle. 

O moodle é caracterizado por um ambiente de gestão e de construção de informação e de 

aprendizagem on-line.  

Considerando o enunciado pela DEDS e as potencialidades disponibilizadas pela 

plataforma moodle, com o intuito de produzir um espaço de discussão (fóruns) e de 

conhecimento, procedeu-se à elaboração e à implementação do curso “Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável – Proteger a floresta”, através do qual se disponibilizaram 

conteúdos didácticos multimédia e propostas de aprendizagem, enfatizando a interacção inter- 

-pares. O curso teve em consideração o quadro conceptual fundamental para o trabalho com 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável, destacando-se a preocupação com a 

consciencialização ambiental para uma mudança de mentalidades e de atitudes para formas de 

participação social construtivas.  

Do inquérito realizado, no âmbito do curso, obtiveram-se respostas que atestam a 

inconsciência ambiental e respostas que não são unânimes para a possibilidade de resolução 

desses problemas.  

Relativamente à educação para a cidadania, verifica-se que a escola e os seus actores não 

estão a ser eficazes na sua concretização.  

Em conclusão, e de acordo com os participantes, refira-se que os conteúdos 

disponibilizados (apresentação, organização, instruções fornecidas e expectativas), de uma 

maneira geral, foram considerados adequados bem como a respectiva temática abordada. 

5.1. Trabalhos Futuros 

Atendendo a condicionalismos diversos não foi possível realizar o projecto inicialmente 

previsto. Julgo pertinente, com as devidas adaptações, melhorar e implementar este estudo junto 

da população escolar sobretudo do 3º ciclo do ensino básico. 

Outros projectos de acordo com a DEDS poderiam desenvolver-se e requerendo a 

participação de toda a comunidade escolar, tais como a Agenda 21 escolar. 
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Denota-se pouco conhecimento em relação à DEDS e em relação aos problemas inerentes 

à crise ambiental, de tal forma que se torna urgente uma maior divulgação destes, através de 

vários meios de comunicação e nas escolas.  

 É necessário integrar a escola na comunidade através de projectos conjuntos como a 

reflorestação, prevenção de incêndios florestais, transformar a escola numa escola sustentável, 

entre outros. 

“A história da vida na Terra tem sido uma história de acção recíproca entre as 

coisas vivas e o seu ambiente. Em larga escala, a forma física e os hábitos da 

vegetação da Terra e da sua vida animal têm sido moldados por aquilo que os 

rodeia. Considerando toda a extensão do tempo terrestre, o efeito oposto, no qual 

a vida modifica o seu ambiente, tem sido relativamente ligeiro. Só no momento de 

tempo representado pelo século em que vivemos, é que uma espécie – o homem – 

adquiriu o poder significativo de alterar a natureza do seu mundo” (Carson, 

1962:p. 21). 
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Anexo A 

Tabela 4 A -  A História da Educação Ambiental Internacional 

1961 – Fundação da Associação internacional World Wildlife Fund, conhecida por WWF. 

1962 – Rachel Carson, Bióloga marinha, publica “A primavera silenciosa (“Silent Spring”)”, onde 

alerta para o perigo que os pesticidas e os métodos agrícolas industriais apresentam para a saúde 

e para o ambiente. O seu livro proporcionou o ímpeto necessário ao aparecimento do movimento 

ambientalista moderno. 

1968 – É fundado no Reino Unido, o Conselho para a Educação Ambiental; 

- Paul Ehrlich publica “The Population Bomb”, um livro de referência onde é considerado o 

impacto ambiental do aumento populacional galopante. 

- Especialistas de todo o mundo encontram-se pela primeira vez para discutir os problemas 

ambientais globais na Conferência das Nações Unidas da Biosfera 

1969 – Governo da Suécia propôs à ONU a realização de uma conferência internacional para 

tratar dos problemas ambientais globais. 

1971 – Reunião preparatória da conferência de Estocolmo: Identificação dos principais problemas 

ambientais. 

- Fundação das Associações Green Peace e Amigos da Terra. 

1972 – O Clube de Roma, um grupo de economistas, cientistas e líderes de negócios de 25 países, 

publica “Os Limites do Crescimento” prevendo que os limites do planeta serão atingidos no prazo 

de 100 anos ao ritmo actual de crescimento populacional, depredação de recursos e aumento de 

poluição. 

- Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano promovido pela ONU, que veio reforçar o 

Relatório do Clube de Roma. Os principais resultados formais do encontro constituíram a 

Declaração sobre o Ambiente Humano ou Declaração de Estocolmo que expressa a convicção de 

que «tanto as gerações presente como as futuras, tenham reconhecidas, como direito 

fundamental, à vida num ambiente sadio e não degradado» (Tamanes, 1977). 
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Aspectos relevantes desta conferência a destacar: 

- Confronto entre os países desenvolvidos preocupados com a poluição industrial, a escassez dos 

recursos energéticos, etc. e os países não desenvolvidos preocupados com a pobreza; 

- Adopção do lema «uma Terra só»; 

- Adopção do Primeiro Plano de Acção Mundial Sobre Ambiente; 

- Criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA; 

- Proposto o conceito de Ecodesenvolvimento (definido por Maurice Strong – primeiro director 

executivo do PNUMA); 

1973 – É aprovada a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora 

Selvagens Ameaçadas de Extinção; 

- A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios – MARPOL; 

1974 – A Assembleia-geral da ONU onde se dá o estabelecimento de valores económico-sociais 

baseados na equidade, autodeterminação, interdependência, interesse comum e cooperação 

entre todos os estados membros; 

- É descoberto o feito destrutivo dos Clorofluorcarbonetos (CFC’s) sobre a camada de ozono; 

1975 – Por iniciativa da ONU e da UNESCO, realiza-se em Belgrado (ex. Jugoslávia) um seminário 

Internacional de Educação Ambiental, onde foi criado o Programa Internacional de Educação 

Ambiental (PIEA/IEEP) e a Carta de Belgrado onde se definem os objectivos da Educação 

Ambiental; 

1977 – Conferência geral da UNESCO, onde se inclui a Educação Ambiental entre os seus 

objectivos a médio prazo (1977 – 1982); 

- A UNESCO e o PNUMA realizam em Tbilissi (Geórgia) a primeira Conferência Intergovernamental 

onde definem os objectivos e as características da EA, além das estratégias nacionais e 

internacionais; 



Anexos 

 100 

 

1979 – Conferência Mundial do Clima em Genebra (Suiça) onde se alerta sobre o efeito de estufa, 

devido ao amento de dióxido de carbono na atmosfera. 

- Conferência Geral da UNESCO em Paris (França) onde se inclui actividades de EA nos seus 

programas e orçamentos; 

1982 – Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, onde se regulamenta a utilização 

dos oceanos e a sua protecção; 

- O PNUMA organiza a conferência Estocolmo + 10 em Nairobi (Quénia) em que é acordada a 

criação da Comissão Mundial do Ambiente e do Desenvolvimento – CMAD, presidida por Gro 

Harland Brutland; 

1983 – A ONU cria a Comissão Brutland ; 

1985 – Conferência geral da UNESCO em Sófia (Bulgária) onde se abordam questões de acordo 

com as recomendações emanadas da Conferência de Tiblisi. 

1987 – A CMAD publica o relatório “Nosso futuro comum”, também conhecido por Relatório 

Brutland, onde são formulados os princípios do Desenvolvimento Sustentável; 

- É aprovado o Protocolo de Montreal sobre as Substâncias que Empobrecem a Camada de 

Ozono, estabelecendo-se um programa de eliminação gradual desses poluentes; 

- Adopta-se a Convenção de Basileia sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos e a sua Eliminação;  

- Conferência Internacional sobre EA e Formação, realizada em Moscovo (Rússia), promovida 

pela UNESCO e PNUMA; 

1990 – Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jotien – Tailândia, onde foi aprovada 

a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de 

Aprendizagem, onde se “confere aos membros de uma sociedade a possibilidade e, ao mesmo 

tempo, a responsabilidade de respeitar e desenvolver a sua herança cultural, linguística e 

espiritual, de promover a educação de outros, de defender a causa da justiça social, de proteger o 
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ambiente.....”. 

1992 – Sob a égide da ONU, realiza-se no Rio de Janeiro – Brasil a “Cimeira da Terra”, também 

designada de Conferência do Rio de Janeiro, sobre Ambiente e Desenvolvimento. Desta 

Conferência resultou o seguinte: 

- Declaração do Rio de Janeiro sobre o Ambiente e o Desenvolvimento 

- Convenção sobre as alterações climáticas 

- Declaração de princípios sobre florestas 

- Convenção sobre Diversidade Biológica 

- Agenda 21 

- Inicio da “Carta da Terra”. 

1994 – Criação da Organização Mundial do Comércio –OMC, no Uruguai, a qual abole as fronteiras 

e barreiras alfandegárias abrindo o caminho da globalização. 

- Conferência sobre População e Desenvolvimento, no Cairo, Egipto, onde se define um plano a 

longo prazo para estabilizar e reduzir a população mundial. 

1995 – A ONU, através do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (PIAC) divulga 

um relatório onde se conclui que “as provas sugerem existir uma influência humana discernível no 

clima global”. 

1997 – Assinaturas do Protocolo de Quioto, Japão, em que os países subscritores comprometem-

se a reduzirem gradualmente as emissões de gases que contribuem para o “efeito de estufa”. 

Conferência Internacional sobre Ambiente e Sociedade, realizada na Grécia ( Thessaloniki), cuja 

temática foi “Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade”, onde constatou que a 

evolução da EA era insuficiente e resultando a Declaração de Thessaloniki. 

2001 Os USA e outros países recusam-se rectificar o Protocolo de Quioto. 

O PIAC volta a alertar para o aquecimento global e a irreversibilidade dos seus efeitos. 
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2002 Realiza-se na África do Sul a Cimeira da Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, resultando apenas uma declaração política e um plano de implementação. 
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Anexo B 

Características e especificidades do Moodle 

Existem várias possibilidades de acesso à plataforma, dependendo do tipo de utilizador 

em causa. Para iniciar uma sessão na plataforma tem que ser um utilizador registado, algo que 

pode ser feito na integra pelo administrador da plataforma (posteriormente deve facultar os 

dados inseridos no formulário) ou optando pelo escolha da opção “Criar conta de utilizador!”, ou 

simplesmente, aceder como mero visitante. Esta opção permite aceder ao ambiente de trabalho 

da plataforma e a uma qualquer disciplina, desde que se possua o respectivo código de inscrição, 

não podendo participar em actividades a que sejam atribuídas notas. 

 

Interface de acesso à plataforma moodle 

Se a opção for criar uma conta de utilizador, será necessário preencher um formulário, 
preenchendo os campos requeridos.  

 
Formulário de inscrição na plataforma 
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Posteriormente, os utilizadores recebem uma mensagem no seu email e devem seguir as 

indicações sugeridas. 

O utilizador pode então aceder à plataforma e entrar com o seu nome de utilizador e 

respectiva palavra-passe. A primeira opção a escolher será clicar em cima do seu próprio nome de 

utilizador o que permite aceder e editar o seu perfil. 

Figura XX – Acesso ao ambiente da plataforma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opção Editar perfil do utilizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editar perfil do utilizador 
 

As várias opções são explicadas a seguir: 

 Ver correio: pode optar-se por esconder completamente o endereço de email, permitir 

que os colegas de curso vejam o endereço de email ou permitir que qualquer utilizador da 

plataforma veja o endereço de email. 

 Correio electrónico activo: informa se o endereço de email está ou não activo, assim, é 

possível saber se deve ou não enviar emails para o endereço fornecido. 
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 Formato de correio electrónico: escolha entre receber emails em formato de texto 

simples (sem imagens ou outros elementos gráficos) ou em formato html. 

 Tipo de sumários de correio: possibilidade de decisão para receber um email por evento 

(mensagens nos fóruns, diálogos, etc.), um resumo diário com todas as mensagens e o 

seu conteúdo ou apenas um resumo diário com os assuntos das mensagens. 

 Auto-subscrição ao fórum: possibilidade de decidir se se quer ou não receber por email 

mensagens sobre alterações nos fóruns 

 Seguimento do fórum: é possível optar por ter ou não uma indicação de que há novas 

mensagens não lidas quando se acede um fórum no ambiente moodle. 

 Ao editar o texto: se o browser utilizado que permitir a edição, a opção não deve ser 

alterada. 

 AJAX (Asynchronous Javascript And XML) é a interacção das tecnologias Javascript e XML, 

disponibilizada pelos browsers (navegadores), para que as páginas Web facultem maior 

interactividade ao utilizador, além de efectuar actualizações da página de forma 

assíncrona.  

Para serem assumidos os dados deve-se clicar em actualizar perfil, poderá ainda 

preencher-se os campos opcionais (não obrigatórios) apresentados na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos opcionais do perfil do utilizador 
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Os campos que podem ser preenchidos são descritos a seguir. 

 Nova imagem: Clique em procurar para localizar no computador do utilizador uma 

fotografia (ficheiros nos formatos .gif, .jpg, .png) substituindo a imagem incorporada na 

plataforma que é default do sistema. 

 Página web: Caso o utilizador possua uma página web pessoal pode colocar aqui seu 

endereço web. 

 Número de ICQ:deve ser preenchido caso o utilizador possua um número de acesso ao 

ICQ. 

  ID Skype: deve ser preenchido caso o utilizador possua código de identificação do serviço 

Skype. 

 ID AIM, Yahoo, MSN: deve ser preenchido, respectivamente, caso o utilizador possua 

código de identificação dos serviços AIM, Yahoo e MSN. 

A visualização dos campos anteriores  e dos seguintes só é possível ao professor e, a 

actualização do perfil é efectuada se clicar  no botão adequado. 

Código de identificação – Neste campo consta o código de identificação do aluno (número 

de matricula, por exemplo) e que poderá constar da grelha de notas dos alunos de cada 

professor. 

 Telefone 1 e Telefone 2: número de telefone comercial ou residencial. 

 Endereço: Morada do utilizador. 

O Moodle oferece várias possibilidades de acesso aos cursos, caso se trate de um curso 

livre não necessita de código de inscrição e qualquer utilizador se pode matricular, já no curso 

com código de inscrição, o professor cria uma chave de inscrição que deve ceder aos utilizadores, 

nestes casos apenas é necessário a utilização desta uma única vez, ou seja, no acto de matrícula. 

Um curso pode ainda permitir o acesso de visitantes, que podem observar o conteúdo do curso 

mas não podem participar das actividades a que se atribui nota.  
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Ao entrar no curso, tem acesso à janela principal, apresentada a seguir, a janela é 

constituída por vários blocos identificados pelos números 1, 2 e 3: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O bloco de participantes mostra todos os participantes do curso (professores e alunos)como se vê 
na seguinte imagem: 
 

Bloco de Participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

1 
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O Bloco Administração – O professor que administra o curso ao clicar em “Editar modo de 

edição” tem a possibilidade de alteração do curso em muitos aspectos como alterar a aparência, 

os módulos e o aspecto geral da página inicial da disciplina e incluir actividades e materiais, que 

abaixo se explicam. 

 
 

 Clicando em Configurações... o professor tem acesso à tela mostrada (parcialmente) 
 na Figura 1.13. Aqui são estabelecidas todas as escolhas para o formato do curso, 
 detalhadas a seguir. 

 
 

 
Activar o modo de edição 

 
 
Ao escolher a 2ª opção do bloco administração, ou seja, configurações tem a 

possibilidade de escolher as características da disciplina, como mostra a 

seguinte imagem; 

Opção 

Configurações 

 
 
 
 
 
 

Janela de configuração da disciplina 
 

A configuração da disciplina é feita com base nos seguintes parâmetros: 

 Categoria - Os cursos (disciplinas) no ambiente Moodle podem ser divididos em 

Categorias. No caso, os cursos estão agrupados por departamentos e áreas disciplinares 

não curriculares e outros. 

2 
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 Nome completo – nome completo do curso/disciplina, tal como aparece na relação dos 

cursos do ambiente moodle. 

 Nome curto - nome curto do curso/disciplina e que aparece na barra de navegação do 

ambiente moodle. 

 Número de identificação da disciplina - código de identificação da disciplina.  

 Sumário - breve descrição de sua disciplina ou curso. O texto pode ser visto por qualquer 

utilizador incluindo os visitantes. 

 Formato – Na plataforma Moodle existem três formatos para cursos, o semanal, por 

tópicos ou social. Estas opções alteram a interface do curso. No formato semanal - a 

agenda do curso aparece organizado por semanas; no formato tópicos em vez de 

aparecerem as semanas a apresentação é feita por tópicos e Formato Social é utilizado 

para criar um curso com o objectivo de colocar à disposição dos alunos um grande fórum 

de discussão. 

 Data de inicio da disciplina - define a data de início do curso, no entanto, se o formato do 

curso for Semanal, isto vai afectar a visualização das semanas já que a primeira semana 

vai começar na data que foi definida. Esta configuração não se aplica aos cursos que usam 

os formatos por Tópicos ou Social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continuação da janela de configuração da disciplina 
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 Plugins de inscrição: define o método de inscrição dos alunos na disciplina. 

 Atribuições por omissão: indica qual o cargo que será atribuído a um utilizador quando 
seleccionar a disciplina. 

 Disciplina com possibilidade de inscrição – possibilita a inscrição num curso. 

 Período de inscrição - define o limite do número de dias em que o aluno pode permanecer 

inscrito no curso (a partir da data da inscrição), esta opção fará com que a inscrição do 

aluno seja automaticamente cancelada  após o período estabelecido. 

 Notificação de expiração da inscrição – os professores e alunos serão notificados sobre o 

encerramento da inscrição no curso, com um período de antecedência 

 Número de semanas ou tópicos - esta configuração é usada, apenas, nos formatos de 

curso Semanal e Tópicos. No formato Semanal , define o número de semanas que o curso 

vai durar, a partir da data de início. No formato Tópicos, define o número de tópicos do 

curso. 

 Modo de grupo – neste campo podem ser definidos 3 modos: “Não há grupos”, em que 

todos os alunos fazem parte de um único grupo, “Grupos separados”, no qual são 

definidos grupos, mas cada aluno poderá visualizar apenas o trabalho do seu próprio 

grupo, e “Grupos invisíveis” em que, embora existam grupos, cada aluno trabalha dentro 

do seu grupo e não pode visualizar o trabalho dos restantes grupos. 

 Disponibilidade – permite aos participantes aceder, ou não, ao curso. 

 Chave de Inscrição – palavra passe atribuída ao curso, para evitar que pessoas não 

desejadas lhe acedam. 

 Acesso a visitantes – permitir o acesso de visitantes que conheçam a chave de inscrição, 

permitir o acesso livre de visitantes ou não permitir o acesso de visitantes. 

 Custo – caso o site esteja configurado para solicitar um pagamento no acto de inscrição, 

deve-se colocar o valor sem qualquer símbolo do tipo moeda. 

 Secções ocultas -  quando um curso tem o formato Semanal ou Tópicos é possível (e até 

mesmo recomendável) ocultar os tópicos ou semanas que não estão em debate em um 

determinado momento. 

 Notícias a mostrar – O número de notícias a serem mostradas na janela principal da 

plataforma é definido nesta opção. 
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 Mostrar notas - Este campo permite ocultar ou exibir as notas já obtidas pelos aluno. 

 Mostrar relatórios de actividades: o aluno pode consultar a relação de actividades do 

curso em que já participou. É possível ocultar ou não o relatório de actividades do aluno. 

 

Continuação da janela de configuração da disciplina 
 

 Tamanho máximo do upload: o tamanho máximo de arquivo que pode ser enviado pelo 

professor ou pelos alunos. Este valor é limitado pelo administrador da instalação Moodle. 

Pode ser alterado mas não é recomendável. Um curso em Moodle não deve ser um 

depósito de material mas um ambiente de aprendizagem colectiva. 

 Forçar língua - quando o administrador da instalação não estabelece a língua a ser usada, 

é possível alterá-la em cada curso. Existem 40 escolhas de línguas possíveis. Naturalmente 

apenas os nomes dos blocos, actividades e materiais mudam quando se muda a língua 

escolhida. 

 Esta é uma meta-disciplina?- Uma meta-disciplina significa que é uma disciplina com 

ligações a outras disciplinas relacionadas, permitindo uma maior interacção e inscrição 

automática por parte dos alunos. 

 Restringir módulos de actividades? – Permite autorizar ou não o acesso a outras 

actividades, como fóruns, chats, entre outros. 
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Na 3ª opção do bloco de administração, encontramos a possibilidade de 
atribuir papéis aos vários utilizadores e listar todos os professores 
(administradores com acesso total) do curso e listar todos os alunos do 
curso. 

 
 
 
 
 
 
 
Opção Atribuir papéis 

 
 

 
 

Janela para atribuição de papéis 
 

Na 4ª opção do bloco de administração tem a possibilidade de criar dentro de 

um grupo de alunos vários grupos de trabalho. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opção Grupos  
   

  Criação de grupos 
 

A 5ª opção do bloco de administração permite fazer cópias de segurança dos 

ficheiros do curso. Por norma, as cópias de segurança devem ser geridas pelo 

administrador, mas caso o professor pretenda fazer cópias de segurança deve 

seguir os passos indicados nas várias imagens apresentadas a seguir: 

 

Opção – Cópia de segurança 
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1º passo da cópia de segurança 

 

 

Passo 2 da cópia de segurança 

Ao pressionar o botão “Continue” acede-
se à página seguinte:  
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Passo 3 da cópia de segurança 

 
 

 
 

A 6ª opção do bloco de administração permite restaurar cópias de segurança 

já feitas. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Opção Restaurar 
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A 7ª opção do bloco de administração permite importar actividades de outras 
disciplinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opção Importar     Janela que permite importar actividades 
 
 

  A 8ª opção do bloco de administração permite eliminar os utilizadores 

inscritos na disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opção Reiniciar 
 
 
 

 
 
 

Página que permite eliminar os utilizadores de uma determinada disciplina 



Anexos 

 116 

 

 
Na 9ª opção do bloco de administração é possível ao professor da disciplina 

visualizar os relatórios oferecidos no moodle e que permitem visualizar quem 

acedeu aos vários módulos que constituem o curso e se os alunos cumpriram 

determinada tarefa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opção Relatórios 
 

 
 

Janela de visualização dos relatórios 
 
 
 

Na 10ª opção do bloco de administração o professor pode criar, pré-visualizar 

e editar questões na base de dados do curso. Estas questões podem ser 

usadas em Quizzes e exportadas para uma lição. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Opção Perguntas
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Na 11ª opção do bloco de administração o professor pode criar escalas com 
parâmetros para proceder à avaliação do desempenho dos alunos nas várias 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opção Escalas 
 

Na 12ª opção do bloco de administração encontram-se os ficheiros 

disponibilizados no curso, sendo possível importar os ficheiros para a 

respectiva disciplina ou visualizar os ficheiros que já lá se encontrem. Os 

ficheiros podem ter diferentes formatos, como se verifica na figura seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opção Ficheiros 
 
 
 
 
 

 Janela que permite visualizar os ficheiros disponíveis 
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Na 12ª opção do bloco de administração tem-se a possibilidade de visualizar 
ou extrair as notas dos alunos inscritos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opção Notas 
 

 
Na 14ª opção do bloco de administração o utilizador tem a possibilidade de 
anular a sua inscrição na disciplina em causa. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Opção Anular inscrição 
 

 
Calendário  
 

O bloco "Calendário" mostra os eventos que estão a decorrer no curso. Os eventos são 

adicionados ao calendário e destinam-se a um utilizador em particular, a um grupo ou a todos os 

indivíduos de todos os cursos ministrados por si. Caso esteja definido, no calendário também 

aparecerão as datas de fim dos eventos, ou seja, data limite de inscrição, de participação num 

determinado fórum, entre outros. 

3 
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 Janela principal com bloco Calendário 
 

É possível adicionar novos blocos, como se pode verificar na imagem seguinte: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janela principal com bloco Adicionar blocos 
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A existência de um curso exige necessariamente a disponibilização de recursos. O moodle 

dispõe de vários recursos, apresentados na figura seguinte: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janela principal com a opção Adicionar recurso 
 

 

O 1º recurso “Escrever página de texto” permite adicionar textos longos, no 

tópico apenas aparece a hiperligação a esse texto.  

 
 

Recurso 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janela Adicionar recurso “Escrever página de texto” 
 
 

Na janela anterior deve-se preencher os campos: 

 Nome -  título do texto; Sumário - breve descrição sobre o tema; Texto completo -  texto 

principal. 
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Depois deve indicar o tipo de formatação que pretende, como:  

 Auto-formatação moodle: formato por omissão que permite transformar texto em links e 

pontuação em emoticons; 

 Formato de texto simples: Exibe o texto como foi escrito e sem links ou emoticons; 

 Formato Wiki: O formato Wiki possibilita a distribuição de conteúdos (em HTML) produzidos 

colaborativamente usando apenas um browser, além de permitir que  os alunos  trabalhem 

em conjunto, de forma assíncrona, numa mesma página (documento) para adicionar, 

expandir e alterar conteúdos,  

 Formato Markdown:  

O formato Markdown é uma modificação (variante) do formato de texto comummente usado 

no moodle que permite aditar apontadores (para imagens ou outros recursos Web) e dar 

ênfase (negrito, itálico) e estruturas (marcas de pontos e cabeçalhos).  

Na opção "Mostrar configuração é ainda possível configurar o modo com o texto será 

visualizado...". 

O 2º recurso “Escrever página Web” é idêntico ao anterior, embora seja 

possível dispor de todas as opções de formatação do conteúdo e ainda 

inserção de figuras, links, entre outros. 

Recurso 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Janela Adicionar recurso “Escrever página web” 
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Permite aceder a um ficheiro que esteja no directório do curso, ou em 

outro local através de uma hiperligação (link). 

 
Recurso 3 
 

 

Este recurso permite disponibilizar um directório (pasta) de ficheiros.a qual 

deve estar previamente nos ficheiros do curso. 

Recurso 4 

Este recurso permite adicionar pacotes conforme as especificações scorm 

para plataformas LMS  

Recurso 5 
 

Uma etiqueta é um texto simples colocado em uma semana ou tópico 
 
 
 
 

Recurso 4 
 

 
Relativamente às actividades que constituem as ferramentas que estimulam a interacção os 

participantes com o ambiente e entre si o moodle oferece vinte e cinco módulos de actividades 

apresentados na imagem seguinte: 

 
Actividades do moodle 
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As actividades disponíveis no moodle são as seguintes: 

 Actividade nº 1 - Base de Dados 

O módulo de base de dados possibilita ao professor, e/ou alunos, criar, exibir ou pesquisar 

registos numa base de dados, que permite conter imagens, ficheiros, texto números e URL’s.  

 Actividade nº 2 – Book  

O book faculta a construção de séries (sequências) de páginas que podem estar estruturadas em 

capítulos e sub-capítulos, com conteúdos diversos como. htlm (imagens, outras páginas, vídeo, 

áudio).  

 Actividade nº 3 - Chat 

O chat é uma forma de os participantes “dialogarem” em tempo real e em forma síncrona através 

da web  

 Actividade nº 4 - Diário do aluno 

É uma actividade reflexiva que permite ao aluno que disserte sobre determinado tema, podendo 

editar e melhorar as suas respostas que apenas são visualizadas pelo professor, que também 

pode adicionar comentários.  

 Actividade nº 5 – Exercício 

O exercício destina-se á execução/ produção de um trabalho/ tarefa, requerido(a)pelo professor 

sobre determinado assunto. Permite a auto-avaliação.  

 Actividade nº 6 - Feedback  

O feedback faculta a comunicação entre pares de utilizadores em tempo real, podendo o 

professor/ aluno estar envolvido em diversos diálogos  

 Actividade nº 7 - Flash activity 

A actividade Flash permite que se integrem animações de flash como actividades.  
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 Actividade nº 8 - Fórum 

O fórum é uma actividade que permite a troca e discussão de opiniões colocadas pelos 

intervenientes. Funciona de forma assíncrona.  

 Actividade nº 9 - Glossário 

O glossário é similar a um dicionário, podendo ser-lhe adicionados e ou editados termos, que 

podem ser pesquisados e visualizados em diferentes formatos e indicados através de apontadores 

criados automaticamente.  

 Actividade nº 10 - Inquérito 

A actividade inquérito permite sondar dados, colher opiniões, para analisar e reorientar 

estratégias . 

 Actividade nº 11 - Lição 

Através da lição são disponibilizados conteúdos, dispostos em várias páginas e questões cuja 

resolução pode condicionar a consulta das páginas seguintes.  

 Actividade nº 12 - Porta-fólio 

Repositório de portefólios ou trabalhos. 

 Actividade nº 13 - Questionário  

Permite a construção de questionários de diversos tipos para colectar dados/ opinião dos alunos, 

utilizando a aplicação phpESP.  

 Actividade nº 14 - Recursos educ 

Nesta actividade o professor coloca os conteúdos necessários para a disciplina, que podem ser 

previamente elaborados e alojados no servidor moodle, páginas web externas ou editados 

directamente no moodle.   
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 Actividade nº 15 - Referendo 

O referendo permite sondar e colectar opiniões dos alunos acerca de determinada questão, 

permitindo assim uma melhor definição de estratégias a tomar.  

 Actividade nº 16 - SCORM/AICC 

 É um repositório de conteúdos constituídos por páginas Web, gráficos, programas em Javascript, 

animações Flash, e qualquer conteúdo que possa ser acedido por Browsers Web, normalizados 

segundo as especificações SCORM ou padrão AICC 

 Actividade nº 17 - Scheduler (Agenda) 

Com esta actividade o professor pode agendar tarefas com os alunos por mutuo acordo, 

especificando-se o tempo em que haverá disponibilidade de atendimento personalizado, sem 

conflitos de agendamento com outros cursos e efectuar registos de presenças  

 Actividade nº 18 - Slideshow 

O slideshow é um repositório de imagens em formato (png, gif ou jpg , com pré-visualização de 

miniaturas (thumbnails). O professor pode editar informações acerca das imagens.   

 Actividade nº 19 - Stamp Collection  

A actividade Stamp collection destina-se a “premiar” os alunos mais empenhados no curso 

através da atribuição de “carimbos”(ícones), numa escala pública e também por parte dos alunos 

aos professores.  

 Actividade nº 20 - Teste 

Com esta actividade é possível criar e configura testes que podem ser constituídos por questões 

de escolha múltipla, verdadeiro ou falso e respostas curtas, que podem ser reutilizadas na mesma 

disciplina ou outra, porque são guardadas em base de dados própria. Também cria registos e 

pode gerar pautas de notas.  
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 Actividade nº 21 - Teste HotPotatoes 

A actividade Teste Hot Patatoes, permite utilizar testes criados através desta aplicação onde se 

podem usar as seguintes variantes de testes: exercícios de preenchimento de espaços; teste de 

escolha múltipla; resposta curta; sopa de palavras; palavras cruzadas e exercícios de 

correspondência. Após a resolução dos testes são automaticamente elaborados relatórios e 

estatísticas referentes a este. 

 Actividade nº 22 - Trabalho 

Consiste na elaboração de trabalhos/tarefas pelos alunos, em suporte digital (em qualquer 

formato) do que lhes for requerido, podendo ser avaliados.  

 

 Actividade nº 23 - Wiki 

Esta actividade permite um trabalho colaborativo e colectivo dos alunos, através de um browser 

web e sintaxe própria do sistema wiki, podendo ser constantemente adicionados, expandidos ou 

alterados os conteúdos.  

 Actividade nº 24 - Workshop 

O workshop permite aos alunos de um curso efectuar a hetro-avaliação e/ou avaliar projectos em 

curso, através de diversas opções, que podem ser alvo de recolha e distribuição.  

 Actividade nº 25 - Portefolioaluno 

Através do Portefolioaluno, o aluno tem um repositório para os trabalhos que realizou no âmbito 

da disciplina. 
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ANEXO C 

Conteúdos do módulo 1 
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Anexo D 

Teste ao módulo 1  

(Questões e respostas) 
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Anexo E 

Conteúdos do módulo 2 
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Anexo F 

Teste ao módulo 2 

(Questões e respostas) 
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Anexo G 

Cartaz da DGRF 
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Anexo H 

1º Jogo disponibilizado Educação para a cidadania 
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Anexo I 

2º Jogo disponibilizado – Vamos jogar na floresta 

(Apenas se encontram aqui algumas das potencialidades do jogo) 
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Anexo J 

Vídeos 

Site disponibilizado on-line em: 
http://www.extinform.speedlofts.com/tab.php?tab=1632&id=extinform (possui vários vídeos 
sobre a temática aqui desenvolvida) 

 Vídeo nº 2 
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 Vídeo nº 3 
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Anexo K 

Saiba mais sobre incêndios florestais 
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Anexo L 

Vídeo (produzido, editado e montado) 
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Anexo M 

Conselhos de prevenção e actuação 

Diapositivo 1 

 

 

Diapositivo 2 

 

Cuidados a ter para reduzir o número de incêndios e para 
evitar que as florestas não sejam destruídas

Em caso de incêndio florestal

Se o incêndio estiver perto da sua casa

Se ficar cercado por um incêndio

Depois de um incêndio
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Diapositivo 3 

Arrecade em local seguro, lenha, combustíveis e outros

produtos inflamáveis que possua;

Não use máquinas sem protecção de faíscas de escape, na

floresta;

Não abandone matos nem resíduos florestais cortados no

interior das áreas florestais;

Não abandone lixo na floresta;

Se for passear à Floresta leve a sua refeição preparada, para

evitar acender fogueiras;

Se notar a presença de pessoas com comportamentos

estranhos, observe e informe sobre as características que possam

conduzir à sua identificação.

 

Diapositivo 4 

 

Não faça fogueiras, queimas ou queimadas ou qualquer tipo

de lume, na floresta e nas suas imediações;

Não fume na floresta ou em locais densamente arborizados;

Não lance pontas de cigarro para fora da viatura quando

circular de automóvel;

Limpe o mato e arbustos, numa distância mínima de 50

metros em torno de habitações.
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Diapositivo 5 

 

Alerte os serviços de urgência (112) ou os bombeiros

através do 117, contribuindo para uma intervenção rápida e

eficaz;

Sem por a sua vida em perigo, ao aperceber-se do inicio de

um incêndio procure extingui-lo ou limitá-lo, com a ajuda de

extintores, pás, enxadas, pulverizadores dorsais ou ramos,

colaborando na sua extinção até à chegada dos bombeiros;

Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio;

Não prejudique a acção dos Bombeiros, seguindo as suas

instruções, e disponibilize-se para ajudar.

Não seja mais um espectador.

 

 

 

Diapositivo 6 

 

Avise os vizinhos;

Corte o gás e a electricidade;

Molhe abundantemente as paredes e os arbustos que

rodeiam a casa;

Retire do local ou solte os animais, eles tratam de si

próprios;

Em caso de evacuação ajude a sair crianças, idosos e

deficientes;

Não perca tempo a recolher objectos pessoais

desnecessários;

Não volte atrás por motivo algum.
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Anexo N 

Porque precisamos da Floresta 

Diapositivo 1 

 

Incêndios Florestais

E o que é que eu tenho a ver com isso ?
 

 

 

Diapositivo 2 

Porque :

• Preciso de oxigénio;
• Preciso de água;
• Preciso de clima moderado;
• Preciso de produtos com origem 

na floresta;
• Preciso de qualidade de vida;
• Preciso da natureza.
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Diapositivo 3 

 

Porque que a Floresta é 
imprescindível para:
• Sequestro de carbono 
• Preservação da biodiversidade
• Manutenção do ciclo da água
• Regularização do fluxo e 

qualidade da água
• Regularização climática
• Produção de bens e produtos

 

 

Diapositivo 4 

 

Conclusão

As consequências dos incêndios 
florestais não se restringem ao local da 
ocorrência, não afectam apenas as
populações locais, não prejudicam 
apenas os proprietários, afectam muito
mais do que possas imaginar.
Será que vais continuar a pensar que 
os incêndios florestais não te dizem
respeito ?
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Anexo O 

Questionário 
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