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Isto sabemos, 
todas as coisas estão ligadas 
como o sangue 
que une uma família... 
Tudo o que acontece com a Terra, 
acontece com os filhos e filhas da Terra. 
O homem não tece a teia da vida; 
ele é apenas um fio. 
Tudo o que faz à teia, 
ele faz a si mesmo. 
 

 Ted Perry, inspirado no Chefe Seatle 



 
 

RESUMO 

 
Atualmente, o mundo tem presenciado a ocorrência de grandes problemas 
ambientais. Como um dos responsáveis por essa situação, tem-se a mudança nos 
padrões de produção e de consumo proporcionados pelo desenvolvimento 
tecnológico, que também impactou os meios de comunicação, inserindo as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na sociedade contemporânea. A 
partir desse contexto e da consideração do poder da publicidade em estimular o 
consumo através dos diversos meios de comunicação, o presente estudo orienta-se 
pela problemática: qual a percepção dos estudantes de Ensino Médio, de uma 
escola pública, em relação à influência da mídia e da publicidade em suas decisões 
de consumo e o reflexo destas na sustentabilidade ambiental? Para tanto, tendo em 
vista a metodologia desenvolvida pela UNESCO, alfabetização midiática e 
informacional (AMI), o estudo tem por objetivo discutir as inter-relações da 
alfabetização midiática e informacional (AMI) para o desenvolvimento local 
sustentável, em face de uma juventude vulnerável às pressões midiáticas do 
consumismo. Para alcance do objetivo, neste estudo de natureza aplicada e de 
caráter exploratório e descritivo, inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 
a partir das reflexões de Morin e Kern (2000), Sachs (2002, 2004), Capra (2005), 
Leff (2010), Mello (2016), Fischer (1992), Bava (1996), Braga Filho (2009), Buarque 
(2006) entre outros, a fim de discutir o conceito de desenvolvimento e 
sustentabilidade sob a perspectiva do consumo sustentável para o desenvolvimento 
local. Para analisar o papel da mídia e da publicidade como indutores do consumo 
na sociedade contemporânea, destacam-se principalmente, Adorno e Horkheimer 
(1985), Guattari (2001), Coelho (2003), Bauman (2008) e Tavares e Vargas (2017). 
Ademais, para apresentar o conceito de alfabetização midiática e informacional 
elaborado pela UNESCO deu-se a pesquisa bibliográfica no site da mesma com 
vistas a discutir, posteriormente, como a AMI pode contribuir para a promoção da 
sustentabilidade. Para analisar a estrutura curricular do Ensino Médio do Estado de 
São Paulo, foi utilizado o material elaborado por esse Estado, tendo por base a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Básica. Por fim, realizou-se uma pesquisa de campo em uma escola 
do munícipio de Franca para averiguar a percepção dos estudantes de Ensino Médio 
em relação ao impacto da mídia e da publicidade em suas decisões de consumo e o 
reflexo destas na sustentabilidade ambiental. Como resultado, tem-se que a maioria 
dos jovens pesquisados, dessa escola pública, está conectada às mídias e à 
internet, sendo exposta, por essa razão, às influências publicitárias que estimulam o 
consumismo. Essa influência midiática é reconhecida, com algum nível de 
ocorrência, por 84% dos adolescentes. Ademais 45% deles acreditam que suas 
decisões de consumo raramente impactam o meio ambiente. Foi percebido que o 
currículo do Ensino Médio do Estado de São Paulo demonstra preocupação com a 
sustentabilidade ambiental, entretanto, pôde-se inferir que os estudantes 
pesquisados não demonstram conhecimento e experiência prática do tema para o 
padrão esperado de formação no Ensino Médio, condição que compromete o papel 
do jovem na sociedade como agente em potencial na promoção do desenvolvimento 
local sustentável. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade ambiental. Desenvolvimento local sustentável. 
Consumo sustentável. Alfabetização midiática e informacional.  



 
 

ABSTRACT 

 
Currently, the world has witnessed the occurrence of major environmental problems. 
As one of the responsible for this situation, there has been a change in the patterns 
of production and consumption provided by technological development, which has 
also impacted the media, inserting Information and Communication Technologies 
(ICTs) in contemporary society. From this context and considering the power of 
advertising to stimulate consumption through the various media, the present study is 
guided by the problematic: what is the perception of the high school students of a 
public school in relation to the influence of media and advertising in their 
consumption decisions and their reflection on environmental sustainability? In order 
to do so, considering the methodology developed by UNESCO, media literacy and 
information literacy (MAI), the study aims to discuss the interrelationships between 
media literacy and information literacy (MAI) for sustainable local development in the 
face of vulnerable youth to the mediatic pressures of consumerism. In order to reach 
the objective, in this study of an applied and exploratory and descriptive nature, 
initially a bibliographical research was carried out from the reflections of Morin and 
Kern (2000), Sachs (2002, 2004), Capra (2005), Leff (2010), Mello (2016), Fischer 
(1992), Bava (1996), Braga Filho (2009) and Buarque (2006) among others to 
discuss the concept of development and sustainability from a sustainable 
consumption perspective. development. In order to analyze the role of the media and 
advertising as inductors of consumption in contemporary society, the most prominent 
are Adorno and Horkheimer (1985), Guattari (2001), Coelho (2003), Bauman (2008) 
and Tavares and Vargas (2017) . In addition, in order to present the concept of 
media literacy and information prepared by UNESCO, a bibliographic research was 
carried out on the site of the same, with a view to later discussing how the AMI can 
contribute to the promotion of sustainability. In order to analyze the curricular 
structure of High School in the State of São Paulo, the material prepared by this 
State was used, based on the National Education Guidelines and Bases Law and the 
National Curricular Guidelines for Basic Education. Finally, a field survey was carried 
out at a school in the municipality of Franca to investigate the perception of high 
school students regarding the impact of the media and advertising on their 
consumption decisions and their reflection on environmental sustainability. As a 
result, most of the young people surveyed, from this public school, are connected to 
the media and the internet, and are therefore exposed to the advertising influences 
that stimulate consumerism. This media influence is recognized, with some level of 
occurrence, by 84% of adolescents. In addition 45% of them believe that their 
decisions of consumption rarely impact the environment. It was noticed that the high 
school curriculum of the State of São Paulo shows concern about environmental 
sustainability, however, it could be inferred that the students surveyed do not 
demonstrate knowledge and practical experience of the subject to the expected 
standard of formation in High School, a condition that compromises the role of youth 
in society as a potential agent in promoting sustainable local development. 
 
Keywords: Environmental sustainability. Sustainable local development. Sustainable 
consumption. Media literacy and information. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O planeta Terra tem passado por intensas transformações e, muitas delas 

foram provocadas pela interferência do ser humano no meio ambiente. Essa 

influência, que em alguns casos é negativa, acaba gerando desequilíbrios 

ecológicos como a mudança climática global, o derretimento de geleiras e a extinção 

de espécies naturais. Além do mais, o estilo de vida consumista da sociedade 

contemporânea, entre outros fatores, tem levado à extinção os recursos naturais não 

renováveis do planeta e à geração de toneladas de lixo, pressionando as condições 

de sobrevivência da Terra. Dessa forma, a própria espécie humana se coloca em 

risco de extinção. 

Para evitar que tal catástrofe aconteça, diversas organizações internacionais 

como a ONU e a UNESCO se uniram para produzir documentos, realizar 

conferências e diversas outras formas de chamar a atenção da sociedade global 

para a questão ambiental, a fim de que todos se empenhem em adotar um modo de 

vida sustentável, com menos consumo e mais respeito ao meio ambiente. 

Além disso, o mundo se encontra diante de um potencial tecnológico jamais 

visto. Pode-se destacar, principalmente, a revolução nos meios de comunicação 

com o surgimento e aprimoramento das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs). Entretanto, a sociedade pode não estar preparada para lidar com essas 

transformações. Por essa razão, muitas pessoas são diariamente seduzidas pela 

mídia e pela publicidade, que através da criação de novas necessidades induzem ao 

consumo desmedido.  

A UNESCO, identificando a necessidade de educação em torno da nova 

realidade tecnológica, criou a metodologia da alfabetização midiática e informacional 

(AMI) a fim de contribuir para uma conduta mais reflexiva, ética e efetiva das 

pessoas em seus diversos contextos.  

Dessa forma, a escolha do tema tem por base o consenso mundial de que a 

educação é essencial para o desenvolvimento de toda a sociedade, em seus 

diversos aspectos. Isso, tendo em vista que a educação de qualidade é reconhecida 

pela ONU como um dos 17 objetivos que viabilizam o Desenvolvimento Sustentável 

no mundo. Ademais, este estudo aborda especificamente a alfabetização midiática e 

informacional (AMI), a qual a UNESCO defende que seja uma das pré-condições do 
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desenvolvimento sustentável por considerar que o uso consciente das ferramentas 

de informação, mídia, TIC e a internet, contribui para que todos se beneficiem da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, particularmente do acesso à 

informação e da liberdade de expressão. 

Nesse sentido, optou-se por investigar a alfabetização midiática e 

informacional (AMI) especificamente no âmbito das informações publicitárias com 

foco na indução ao consumo excessivo, considerando seu impacto negativo para o 

planeta. 

Em face do que foi exposto, o presente estudo está construído em torno da 

seguinte problemática: qual a percepção dos estudantes de Ensino Médio, de uma 

escola pública, em relação à influência da mídia e da publicidade em suas decisões 

de consumo e o reflexo destas na sustentabilidade ambiental?  

Sendo assim, para atender ao problema estabelecido e à finalidade deste 

Programa de Pós-Graduação, esta pesquisa tem por objetivo discutir as inter-

relações da alfabetização midiática e informacional (AMI) para o desenvolvimento 

local sustentável, em face de uma juventude vulnerável às pressões midiáticas do 

consumismo. 

Logo, para alcance do objetivo proposto, neste estudo de natureza aplicada e 

de caráter exploratório e descritivo, inicialmente, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica a partir das reflexões dos autores Morin e Kern (2000), Sachs (2002, 

2004), Capra (2005), Leff (2010), Mello (2016), Fischer (1992), Bava (1996), Braga 

Filho (2009), Buarque (2006) e no documento elaborado pelo Ministério do Meio 

Ambiente e Ministério da Educação em parceria com Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor, entre outros, a fim de discutir o conceito de desenvolvimento e 

sustentabilidade sob a perspectiva do consumo sustentável para o desenvolvimento 

local. Para analisar o papel da mídia e da publicidade como indutores do consumo 

na sociedade contemporânea, destacam-se principalmente, Adorno e Horkheimer 

(1985), Guattari (2001), Coelho (2003), Bauman (2008) e Tavares e Vargas (2017). 

Ademais, para apresentar o conceito de alfabetização midiática e informacional 

(AMI) elaborado pela UNESCO realizou-se a pesquisa bibliográfica no site da 

mesma com vistas a discutir, posteriormente, como a alfabetização midiática e 

informacional (AMI) pode contribuir para a promoção da sustentabilidade. Além 

disso, o pensamento de Delors (1998), Fleury e Fleury (2001), Beluzzo (2010), 

Ramírez-García e Rodríguez-Rosell (2014) alicerçam essa discussão. Nesse 
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sentido, para analisar a estrutura curricular do Ensino Médio do Estado de São 

Paulo, foi utilizado o material elaborado pelo Estado tendo por base a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica. E por fim, foi realizada uma pesquisa de campo no 

município de Franca para averiguar a percepção dos estudantes de Ensino Médio, 

de uma escola pública, em relação ao impacto da mídia e da publicidade em suas 

decisões de consumo e o reflexo destas na sustentabilidade ambiental. Sendo que 

para a abordagem dos participantes da pesquisa foi utilizado um questionário 

construído a partir da adaptação do instrumento de avaliação (AMI), apresentado 

pela UNESCO. Tal instrumento permite uma análise quantitativa dos dados ao 

possibilitar a estratificação dos estudantes em grupos temáticos, ao mesmo tempo 

em que a interpretação e o aprofundamento em determinadas questões, viabilizam a 

análise qualitativa. 

Desse modo, é esperado que o resultado das reflexões teóricas e da 

avaliação da percepção dos estudantes do Ensino Médio, possa contribuir para o 

fortalecimento de fatores promotores de sustentabilidade local via a alfabetização 

midiática e informacional (AMI). Além disso, pretende-se colaborar com os estudos 

de desenvolvimento, assim como na diversificação temática da linha de pesquisa 

“Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento Regional”, reafirmando o caráter 

interdisciplinar do Programa. 

Em face do exposto, o presente trabalho está construído sob a seguinte 

estrutura: a primeira seção compreende a apresentação do trabalho contida nessa 

introdução. Na segunda seção há a discussão conceitual envolvendo 

desenvolvimento e sustentabilidade sob a perspectiva do consumo sustentável para 

o desenvolvimento local. Já na terceira seção, a reflexão se dá em torno do papel da 

mídia e da publicidade como indutores do consumo na sociedade contemporânea. 

Em seguida, a alfabetização midiática e informacional (AMI) para a sustentabilidade 

é o tema discutido na quarta seção. A quinta seção visa à compreensão das 

particularidades do currículo do Ensino Médio do Estado de São Paulo. Os aspectos 

gerais do município de Franca, os métodos e procedimentos, bem como a 

percepção dos estudantes de Ensino Médio, de uma escola pública, em relação à 

influência da mídia e da publicidade em suas decisões de consumo e o reflexo 

destas na sustentabilidade ambiental, compreendem a sexta seção. Posteriormente, 

tem-se a sétima e última seção trazendo as considerações finais do estudo. 
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2 DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE SOB A 

PERSPECTIVA DO CONSUMO SUSTENTÁVEL PARA O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

O intuito desta seção é refletir sobre o desenvolvimento e a sustentabilidade 

sob a perspectiva do consumo sustentável para o desenvolvimento local. Para tanto, 

inicialmente há a discussão em torno das diversas nuances que abarcam as noções 

de desenvolvimento e sustentabilidade. Logo em seguida, o objeto de estudo é o 

desenvolvimento local com foco sustentável. Os principais acontecimentos que 

marcaram a evolução histórica da sustentabilidade compreendem a reflexão 

posterior. E, finalmente, discutir o consumo sob a ótica da sustentabilidade e da 

educação é o tema que encerra esta seção.  

 

2.1   DISCUSSÕES CONCEITUAIS: desenvolvimento e sustentabilidade 

 

As reflexões sobre desenvolvimento, da maneira como é conhecido hoje, 

iniciaram-se nos anos de 1940 no âmbito do planejamento da reconstrução da 

periferia da Europa. Esta se encontrava desolada após o fim da Segunda Guerra 

Mundial e era evidente a necessidade de medidas desenvolvimentistas a fim de 

superar o atraso social e econômico na região. Para tanto, ‘os primeiros 

economistas do desenvolvimento’ com base na cultura dominante da época, 

defendiam a promoção do pleno emprego, a relevância do Estado do Bem-Estar, a 

carência de planejamento e a necessidade de interferência do Estado nos assuntos 

econômicos suprindo a fragilidade dos mercados quanto aos aspectos sociais 

(SACHS, 2004). 

Em face desse contexto, ainda de acordo com Sachs (2004), os países do 

Leste Europeu, após negociações políticas, aderiram ao ‘socialismo real’, marcado 

pelo crescimento extensivo e acelerado em suas primeiras décadas. Esse tipo de 

crescimento é caracterizado pelo aumento da produção tendo por base o aumento 

dos fatores de produção. Nesse período, destacou-se o aumento da força de 

trabalho como o fator produtivo mais explorado. Entretanto, o sistema entrou em 

colapso ao se mostrar incapaz de migrar suas forças de crescimento extensivo e 

acelerado para crescimento intensivo (aumento da produção tendo por base a 
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otimização dos fatores de produção, ou seja, mesma força de trabalho oferecendo 

maior produtividade) incentivado pelo avanço tecnológico e o consumo de massa, 

entre outras causas como a ineficiência dos regimes autoritários em gerir economias 

e sociedades complexas tais como essa. Desse modo, o fim do socialismo real, 

tendo como marco a queda do muro de Berlim em 1989, representou o fim do 

‘paradigma de desenvolvimento não capitalista’ (SACHS, 2004). 

 Para Sachs (2004), divergindo do planejamento soviético, de natureza 

autoritária, centralizada e abrangente, o planejamento moderno é, por sua essência, 

participativo e democrático, e implica no diálogo permanente entre os quatro atores 

envolvidos no processo de desenvolvimento: sociedade civil organizada, empresas, 

autoridades públicas e organizações de trabalhadores. 

Nesse sentido, Viotti (2001) argumenta que o desenvolvimento foi a ideia 

motriz dos países capitalistas pobres durante o pós-guerra. Sendo que a maior parte 

das políticas e teorias de desenvolvimento apontaram a industrialização como 

viabilizadora da superação do subdesenvolvimento e da pobreza.  

Segundo o autor, tal percepção se deve à crença de que “a industrialização 

era o veículo da incorporação acelerada do progresso técnico ao processo produtivo 

e, portanto, da contínua elevação da produtividade do trabalho e da renda” (VIOTTI, 

2001, p.143). 

No entanto, Morin e Kern (2000) contestam a fé cega em um progresso 

irresistível e de crescimento infinito, como apresentado em muitos discursos ao 

longo da história mundial. Além disso, consideram ilusória a ideia de que o 

crescimento tecno-industrial seja a base de todo desenvolvimento antropo-social. 

Afirmam os autores: 

 

no fundamento da ideia dominante de desenvolvimento está o grande 
paradigma ocidental do progresso. O desenvolvimento deve assegurar o 
progresso, o qual deve assegurar o desenvolvimento. O desenvolvimento 
tem dois aspectos. De um lado, é um mito global no qual as sociedades 
industrializadas atingem o bem-estar, reduzem suas desigualdades 
extremas e dispensam aos indivíduos o máximo de felicidade que uma 
sociedade pode dispensar. De outro, é uma concepção redutora, em que o 
crescimento económico é o motor necessário e suficiente de todos os 
desenvolvimentos sociais, psíquicos e morais. Essa concepção tecno-
econômica ignora os problemas humanos da identidade, da comunidade, da 
solidariedade, da cultura. Assim, a noção de desenvolvimento se apresenta 
gravemente subdesenvolvida. A noção de subdesenvolvimento é um 
produto pobre e abstrato da noção pobre e abstrata de desenvolvimento. 
(MORIN e KERN, 2000, p. 69) 
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Para os autores, conceber o desenvolvimento apenas pela ótica econômica é 

cometer um reducionismo. Afinal, o crescimento econômico, amplamente divulgado 

como mola propulsora do desenvolvimento, não é, por si só, garantidor de plena 

qualidade de vida à sociedade por não abarcar os aspectos humanos que compõe o 

desenvolvimento, como as relações sociais, psíquicas e culturais. 

Mediante esse posicionamento, faz-se pertinente a distinção conceitual entre 

crescimento e desenvolvimento.  Para tanto, a Comissão Econômica para a América 

Latina da ONU (CEPAL) define:  

 
crescimento, como expansão quantitativa da economia, e desenvolvimento, 
como mudança qualitativa positiva, envolvendo distribuição de renda e 
avanços sociais. Para transformar o crescimento em desenvolvimento, seria 
preciso planejar, ou seja, intervir no sistema econômico, promovendo 
atividades estrategicamente identificadas como motrizes e, eventualmente, 
condicionando ou inibindo outras, tidas como provocadoras de 
vulnerabilidades (BARTHOLO JR.; BURSZTYN, 2001, p. 163, grifo dos 
autores). 

 

Oliveira (2002) corrobora com esse pensamento e argumenta que o 

desenvolvimento deve contribuir para a qualidade de vida da sociedade. 

 
O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de 
mudanças e transformações de ordem econômica, política e, 
principalmente, humana e social. Desenvolvimento nada mais é que o 
crescimento – incrementos positivos no produto e na renda – transformado 
para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais 
como: saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre 
outras (OLIVEIRA, 2002, p. 40). 

 

Além disso, o autor aborda a necessidade de se contemplar a distribuição de 

renda, o meio ambiente e a liberdade como fatores indispensáveis ao 

desenvolvimento (OLIVEIRA, 2002). 

Furtado (2000, p.22), por sua vez, indica pelo menos três dimensões ao 

analisar os aspectos que envolvem o desenvolvimento, são elas, “a do incremento 

da eficácia do sistema social de produção”, ou seja, elevação da produtividade do 

conjunto da força de trabalho, por meio da acumulação e do progresso das técnicas. 

Este aspecto é normalmente apontado como principal indicador de desenvolvimento, 

porém é condição insuficiente se considerado de forma isolada, como já mencionado 

anteriormente. A dimensão “da satisfação de necessidades elementares da 

população”, basicamente relacionada à habitação, alimentação e vestuário. E, por 

fim, “a da consecução de objetivos a que almejam grupos dominantes de uma 
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sociedade e que competem na utilização de recursos escassos”. Essa dimensão 

apresenta-se carregada de subjetividade e seu reconhecimento está atrelado à sua 

inserção em um discurso ideológico. Dessa forma, a concepção de desenvolvimento 

de uma sociedade está estritamente vinculada à sua estrutura social, assim como a 

preparação ideológica é condição essencial na formulação e execução de uma 

política de desenvolvimento (FURTADO, 2000). 

É visto que o conceito de desenvolvimento se modifica conforme o momento 

histórico e o lugar. Acompanhando a evolução da humanidade e o surgimento de 

novas mentalidades, tal conceito evolui e ganhou novas percepções. Assim, em 

razão dessas transformações, Sachs (2004) destaca dois marcos importantes na 

evolução conceitual do vocábulo desenvolvimento: 

 
a- Desde os anos 70, a atenção dada à problemática ambiental levou a uma 
ampla e reconceitualização do desenvolvimento, em termos de 
ecodesenvolvimento, recentemente renomeado desenvolvimento 
sustentável (SACHS, 2004, p. 36). 
 
b- A segunda e talvez mais importante reconceituação foi fortemente 
influenciada pelos trabalhos de A. K. Sen (1999). O desenvolvimento pode 
ser definido em termos da universalização e do exercício efetivo de todos os 
direitos humanos: políticos, civis e cívicos, econômicos, sociais e culturais; 
bem como direitos coletivos ao desenvolvimento, ao ambiente etc (SACHS, 
2004, p. 37). 

 

Enfim, a evolução da ideia de desenvolvimento, no último meio século, denota 

ares de complexidade em face da adição de sucessivos adjetivos – econômico, 

social, cultural, político, sustentável, etc – e o alcance de novas problemáticas 

(SACHS, 2004). 

Tratando especificamente sobre o enfoque da questão ambiental (iniciado a 

partir da década de 1970, como mencionado por Sachs), Chacon (2007) entende 

que o surgimento do termo desenvolvimento sustentável está ligado à proposta de 

um novo posicionamento da coletividade. Para a autora, a tomada de consciência da 

sociedade para com seu papel de agente transformador da realidade, assim como a 

consolidação da participação popular na tomada de decisão e a gestão ambiental 

são inerentes ao novo conceito.  

Ademais, a construção do conceito de desenvolvimento sustentável está 

atrelada à formulação de critérios capazes de promover o ataque direto à pobreza e 

à degradação do meio ambiente, a promoção de qualidade de vida adequada para 
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todos indistintamente mediante a distribuição justa e igualitária dos resultados da 

evolução do homem, bem como o respeito à diversidade cultural (CHACON, 2007).   

Na contramão desse entendimento, Mello (2016) identifica uma contradição 

no termo desenvolvimento sustentável.  

Para o autor o conceito de desenvolvimento tem origem na lógica do 

crescimento econômico e financeiro sem limites e, por outro lado, o conceito de 

sustentabilidade insere-se na lógica do equilíbrio dinâmico, com ciclos limitados e 

interdependentes de matéria e energia. Logo, “é como se tentássemos encaixar um 

molde quadrado em outro molde esférico – quem sabe, desvendarmos a quadratura 

do círculo!” (MELLO, 2016, p. 20). 

Mello (2016) continua sua reflexão afirmando ser a proposta de uma 

sociedade humana sustentável (ou diversos tipos de comunidades e sociedades 

sustentáveis) onde ocorra a ressignificação do termo desenvolvimento dentro do 

“nicho” sócio-ecológico, a possibilidade menos estapafúrdia em face do problema de 

antinomia. Portanto, é preciso que o vocábulo desenvolvimento torne-se a 

expressão dos diversos significados contidos no conceito: desenvolvimento – des = 

para fora; env = para dentro; volver = mudar; mento = processo. Tem-se, desse 

modo, “um processo em constante mudança interna e externa, fornecendo a 

perspectiva para a sustentabilidade através de uma redistribuição contínua e em 

rede, de todos os elementos para o mega-sistema1” (MELLO, 2016, 21). 

Na mesma linha de pensamento, Neves (2013) deixa claro que esse processo 

de desenvolvimento não acontece por si só, depende de ações humanas o alcance 

da sustentabilidade. Afirma o autor: 

 
para alcançar modelos de desenvolvimento que se pretendam sustentáveis 
é necessário lutar pela construção de uma sociedade igualmente 
sustentável, constituída por seres humanos capazes de pensar e agir de 
maneira sustentável. Neste sentido, mais do que nunca precisamos rever 
esse conceito de sustentabilidade. (NEVES, 2013, p. 36). 

 

Sendo assim, Leff (2010, p. 48) alerta que “o discurso sobre a 

sustentabilidade não é homogêneo nem está livre do conflito de interesses”. Por 

isso, não há um consenso em relação a um conceito absoluto de sustentabilidade. 

                                                           
1 O mega-sistema é composto pelos subsistemas: sociosfera, biosfera e ecosfera. Sendo que cada 
um destes subsistemas está interligado aos demais, alimentando perenemente o conceito de 
sustentabilidade através do princípio da recursividade, não havendo, portanto, o privilegiamento de 
um nível sobre os demais (MELLO, 2000, p. 105). 
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Tem-se uma diversidade de entendimentos e percepções, cada qual destacando um 

aspecto desse termo polissêmico, segundo formações acadêmicas e áreas de 

atuação. 

Para Capra (2005), a primeira menção ao conceito de sustentabilidade teve 

sua origem na década 1980, pelo fundador do Instituto Worldwatch, Lester Brown. 

Este definiu que “a sociedade sustentável [...] [é] aquela [...] capaz de satisfazer 

suas necessidades sem comprometer as chances de sobrevivência das gerações 

futuras” (CAPRA, 2005, p. 237).   

No entanto, posteriormente, essa definição foi incorporada ao relatório da 

Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecido como 

“Relatório Brundtland” ou “Nosso Futuro Comum”, para introduzir a noção de 

desenvolvimento sustentável, sendo este capaz de “atender às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às 

suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p.46). Através do relatório, essa 

definição tornou-se mundialmente conhecida e, consequentemente, 

internacionalmente utilizada. 

Para Capra (2005), uma verdadeira comunidade humana sustentável é 

construída de tal maneira que seus modos de vida, economia, negócios, tecnologia 

e estruturas físicas não impactem de forma negativa a capacidade inerente da 

natureza de sustentar a vida na Terra. Por ser um processo dinâmico de coevolução, 

a sustentabilidade implica uma interação contínua com os demais sistemas vivos, 

humanos e não humanos. 

De acordo com a UNESCO, (2005, p. 30) com base em Hill et al (2003), 

 
sustentabilidade refere-se às maneiras de se pensar o mundo e as formas 
de prática pessoal e social que levam a: 
• indivíduos com valores éticos, autônomos e realizados; 
• comunidades construídas em torno a compromissos coletivos, tolerância e 
igualdade; 
• sistemas sociais e instituições participativas, transparentes e justas; e 
• práticas ambientais que valorizam e sustentam a biodiversidade e os 
processos ecológicos de apoio à vida. 

 

Na concepção de Irving (2014), o termo sustentabilidade requer uma reflexão 

crítica acerca do modo de funcionamento da sociedade contemporânea e implica, ao 

mesmo tempo, em um posicionamento ideológico e político de seus membros. 

Nessa perspectiva, referindo-se à ideologia econômica vigente, Leff (2010, p. 

31) defende que  



 

a sustentabilidade é uma maneira de repensar a produção e o processo 
econômico, de abrir fluxo do tempo a partir da reconfiguração das 
identidades, rompendo o cerco do mundo e o fechamento da história 
impostos pela globaliz

 

Segundo o autor, é preciso repensar o foco exclusivo na dimensão 

econômica, abrindo espaço para as demais dimensões, como as questões sociais e 

ambientais, por exemplo, através de processos de ressignificação, construindo 

novas identidades e despertando novos valores mediante o pensamento reflexivo.  

Dentro dessa mesma 

dimensões que complementam o conceito de sustentabilidade. Tais dimensões 

estão representadas na Figura 1.

 

Figura 1 – Dimensões da sustentabilidade
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social: “– alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; – distribuição 

de renda justa; – emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente; – 

igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais”. Enquanto que a dimensão 

cultural está relacionada a  

 
– mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição 
e inovação);  
– capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional 
integrado e endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos 
alienígenas); 
– autoconfiança combinada com abertura para o mundo (SACHS, 2002, p. 
85-86). 

 

Além disso, a dimensão ecológica se refere à preservação do potencial do 

capital natural em sua produção de recursos renováveis e à limitação do uso dos 

recursos não renováveis (SACHS, 2002). Por sua vez, a dimensão ambiental tem 

por finalidade “respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas 

naturais” (SACHS, 2002, p. 86). 

Quanto à dimensão territorial, esta se relaciona a 

 
– configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações 
urbanas nas alocações do investimento público); 
– melhoria do ambiente urbano; 
– superação das disparidades inter-regionais; 
– estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 
ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade pelo 
ecodesenvolvimento) (SACHS, 2002, p. 86). 

 

Nesse contexto, a dimensão econômica, de acordo com Sachs (2002, p. 86-

87), envolve 

 
– desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado;  
– segurança alimentar;  
– capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção; 
razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica; 
– inserção soberana na economia internacional. 

 

Além das dimensões já apresentadas, também fazem parte desse amplo 

conceito de sustentabilidade, as dimensões que tratam sobre política nacional e 

política internacional, a saber: 

 
Política (nacional):  
– democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 
humanos; 
– desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto 
nacional, em parceria com todos os empreendedores; 
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– um nível razoável de coesão social. 
 
Política (internacional):  
– eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz 
e na promoção da cooperação internacional; 
– um pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no princípio da 
igualdade (regras do jogo e compartilhamento da responsabilidade de 
favorecimento do parceiro mais fraco); 
– controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de 
negócios; 
– controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na 
gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, prevenção das mudanças 
globais negativas, proteção da diversidade biológica (e cultural), gestão do 
patrimônio global, como herança comum da humanidade; 
– sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e 
eliminação parcial do caráter commodity da ciência e tecnologia, também 
como propriedade da herança comum da humanidade (SACHS, 2002, p. 
87-88, grifos do autor). 

 

Logo, ao estabelecer as dimensões que integram o conceito de 

sustentabilidade, Sachs reafirma a necessidade de se construir uma nova 

sociedade, não apenas com o foco no crescimento econômico, mas que esta se 

renove de forma sistêmica e por completo. Para o autor, é preciso melhorias sociais 

como distribuição de renda justa e qualidade de vida decente, respeito à diversidade 

cultural e ao meio ambiente, preservação e valorização dos recursos renováveis e 

não renováveis, superação das disparidades inter-regionais, democracia efetiva, 

defesa da paz e a promoção da cooperação internacional, entre outros fatores, para 

que uma sociedade se torne de fato sustentável. 

As orientações da “Carta da Terra” (MMA, 2000) seguem nessa mesma 

perspectiva. Elaborado após vários anos de discussões internacionais a partir da 

RIO-92, o documento tem por princípios: a) respeitar e cuidar da comunidade da 

vida, b) integridade ecológica, c) justiça social e econômica e d) democracia, não 

violência e paz. Assim, o texto afirma ser essencial “assegurar que as comunidades 

em todos níveis garantam os direitos humanos e as liberdades fundamentais e 

proporcionem a cada um a oportunidade de realizar seu pleno potencial” (MMA, 

2000, p. 2). 

Além disso, o documento assevera a urgência de uma visão compartilhada 

baseada em valores a serem assumidos mundialmente: “[...] todos 

interdependentes, visando a um modo de vida sustentável como critério comum, 

através dos quais a conduta de todos os indivíduos, organizações, empresas, 

governos, e instituições transnacionais será guiada e avaliada” (MMA, 2000, p. 2). 
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Portanto, o mundo necessita, mais do que nunca, de uma transformação 

radical em seu modo de vida, em suas relações sociais, produtivas e econômicas, a 

fim de garantir a preservação da vida e a sustentabilidade do planeta. Entretanto, 

para que essas mudanças alcancem uma adesão a nível global é preciso 

inicialmente um investimento a nível local. Despertar o interesse e estimular atitudes 

sustentáveis em casa, nas escolas, associações de bairro e demais instituições da 

comunidade podem impactar a realidade local e servir de exemplo para toda a 

sociedade. 

 

2.2   DESENVOLVIMENTO LOCAL COM FOCO SUSTENTÁVEL 

 

Para emergir nas discussões que permeiam o conceito de desenvolvimento 

local, é preciso, antes de tudo, esclarecer o que se compreende com a noção de 

local. 

 
A noção de ‘local’ contém duas ideias complementares em um sentido e 
antagônicos em outro. Se o ‘local’ refere-se a um âmbito espacial delimitado 
e pode ser identificado como base, território, microrregião e outras 
designações que sugerem constância e certa inércia, contém igualmente o 
sentido de espaço abstrato de relações sociais que se deseja privilegiar e, 
portanto, indica movimento e interação de grupos sociais que se articulam e 
se opõem em relação a interesses comuns. [...] No entanto, se o espaço 
local tem um fundamento territorial inegável, não se resume a este, como, 
aliás, assinalam os geógrafos ao nos dizerem das muitas maneiras de se 
construir os espaços, refutando fronteiras institucionais e reconstruindo-as 
em função de problemáticas adotadas. Portanto, quando se fala em local, 
não se está circunscrevendo o conceito à rua, ao bairro ou mesmo à cidade. 
O universo de análise é mais amplo e abstrato, podendo estar relacionado 
ao bairro e município, como contornos do local, mas não necessariamente. 
Ao se falar em local, alude-se ao conjunto de redes sociais que se articulam 
e se superpõem, com relações de cooperação ou conflito, em tomo de 
interesses, recursos e valores, em um espaço cujo contorno é definido pela 
configuração desse conjunto.  (FISCHER, 1992, p. 106, grifos da autora). 

 

Desse modo, a definição de local extrapola as delimitações de espaço 

fisicamente localizado assumindo também a noção de espaço socialmente 

construído. Abrangendo, assim, as relações sociais dos diversos grupos que se 

mobilizam em prol de interesses comuns e problemáticas específicas, 

compreendidas em verdadeiras redes sociais constitutivas da localidade (FISCHER, 

1992). 

Diante do posicionamento de Fischer (1992), orienta-se que no presente 

estudo o recorte territorial adotado é o munícipio, mais especificamente o município 
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de Franca. Portanto, o termo local refere-se, além das fronteiras físicas, ao conjunto 

de relações sociais que se desenvolvem na abrangência territorial do município de 

Franca, visto que se busca compreender o desenvolvimento local “[...] com uma 

amplitude espacial delimitada pelo corte político-administrativo do município” 

(BUARQUE, 2006, p. 33, grifos do autor). De uma maneira geral, o munícipio possui 

uma escala territorial propícia à mobilização de energias sociais e à integralização 

de investimentos potencializadores do desenvolvimento, tanto pelas suas reduzidas 

dimensões, quanto pela aderência político-administrativa que oferece, por meio da 

municipalidade e da instância governamental (BUARQUE, 2006).   

Nessa perspectiva, Bava (1996) indica a relevância do tema do 

desenvolvimento local no cenário de redemocratização do país. Para o autor, o 

desenvolvimento local surge “[...] como uma alternativa de intervenção articulada de 

novos atores sociais e políticos na reorientação da ação do Estado [...]” com vistas a 

promover a “[...] construção da cidadania e da melhoria da qualidade de vida dos 

brasileiros” (BAVA, 1996, p. 58, grifo do autor). 

Nessa mesma vertente, Buarque (2006, p. 25, grifos do autor) vislumbra o 

desenvolvimento local “como um processo endógeno de mudança, que leva ao 

dinamismo econômico e à melhoria da qualidade de vida da população”. 

Para Tenório (2004), pensar o desenvolvimento local implica a percepção 

sistêmica de diversas dimensões, tais como a econômica, social, cultural, científico-

tecnológica, político-institucional e ambiental e físico-territorial, bem como a 

compreensão das inter-relações que se estabelecem entre os diversos atores da 

sociedade. 

Por sua vez, Paula (2009) entende que o desenvolvimento local resulta do 

empenho em se identificar, reconhecer e valorizar os ativos locais, assim como o 

aproveitamento e desenvolvimento das vocações, potencialidades, oportunidades e 

vantagens competitivas e comparativas de cada território. 

Ou seja,  

 
[...] o desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as potencialidades 
locais e contribuir para elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e 
competitividade da economia local; ao mesmo tempo, deve assegurar a 
conservação dos recursos naturais locais, que são a base mesma das suas 
potencialidades e a condição para a qualidade de vida da população local 
Este empreendimento endógeno demanda, normalmente, um movimento de 
organização e mobilização da sociedade local, explorando as suas 
capacidades e potencialidades próprias, de modo a criar raízes efetivas na 
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matriz socioeconômica e cultural da localidade (BUARQUE, 2006, p. 33, 
grifos do autor). 

 

Dessa maneira, a construção e afirmação da identidade local é um passo 

importante para a ocorrência do desenvolvimento local. Visto que procura contribuir 

para a promoção do protagonismo local, bem como o fortalecimento da convivência 

social e a valorização das riquezas e belezas de cada localidade (FADEL e SMITH, 

2009). Ademais, o conceito de vocação está estreitamente associado à noção de 

identidade local. Pois, “situar a vocação e a identidade como ponto de início e o 

centro das estratégias territoriais, ajuda a levar em conta a revalorização dos 

recursos locais, subutilizados, abandonados ou até esquecidos [...]” (LIRA e 

ESCUDERO, 2012, p.47). 

Nesse sentido, Bava (1996, p. 58, grifos do autor) corrobora: 

 
O que se destaca num projeto de desenvolvimento local é a possibilidade, 
por um lado, de articular, a partir de iniciativas dos governos locais, um 
conjunto heterogêneo de forças sociais locais em torno de um projeto 
comum e, por outro, de direcionar essa energia para o aproveitamento das 
oportunidades locais, viabilizando a produção de specialities, eliminando 
atravessadores, estimulando micro e pequenas empresas, formas 
cooperadas de produção e comercialização de produtos e serviços, enfim, 
articulando e estimulando uma série de iniciativas que abram novas 
oportunidades de trabalho, distribuição de renda, mercado. 
É importante identificar o município como essa unidade política que atua 
sobre uma base territorial por conta da questão da governabilidade. Um 
projeto de desenvolvimento local, que articule e mobilize os atores do 
desenvolvimento, precisa se apoiar nas iniciativas da sociedade civil, mas 
necessita do estímulo e da articulação dos governos locais para se 
viabilizar. 

 

Logo, o desenvolvimento local não deve ser encarado como uma decisão 

unilateral baseada na visão e nos interesses de grupos sociais específicos, mas sim, 

como um processo de participação e de construção coletiva. Para um 

desenvolvimento pleno é preciso canalizar esforços a fim de sensibilizar, incluir e 

motivar a sociedade civil para que, juntamente com o governo local, seja possível 

elaborar um projeto de desenvolvimento local com foco no resgate da cidadania, na 

melhoria de qualidade de vida e na promoção da justiça (BRAGA FILHO, 2009).  

Com esse pensamento, o autor elaborou um organograma demonstrando os 

diversos atores envolvidos no processo de desenvolvimento local. Ver Figura 2 na 

página seguinte.  



 

Figura 2 – Desenvolvimento local: instituições da governança local

Fonte: Adaptado de Braga

 

Nesse esquema, é possível perceber que todos, direta ou indiretamente, são 

corresponsáveis na construção de um de

que cada instituição faça a sua parte e que a união prevaleça em prol de interesses 

comuns para o bem da sociedade local em detrimento de interesses próprios.

Diante desse contexto, Tenório (2004, p. 1

sustentabilidade na discussão em torno do desenvolvimento local. Assim, de acordo 

com o autor, o desenvolvimento local requer 

 
[...] uma profunda transformação das relações sociais 
processos técnicos de produção 
ambiental, já que a incorporação dessa dimensão às estratégias, programas 
e projetos de desenvolvimento tem como objetivo assegurar melhores 
condições materiais e a sustentabilidade da sociedade, segundo as suas 
condições e vocações
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Adaptado de Braga Filho, 2009, p. 38. 

Nesse esquema, é possível perceber que todos, direta ou indiretamente, são 

corresponsáveis na construção de um desenvolvimento pleno. É preciso, no entanto, 

que cada instituição faça a sua parte e que a união prevaleça em prol de interesses 

comuns para o bem da sociedade local em detrimento de interesses próprios.

Diante desse contexto, Tenório (2004, p. 1-2) insere 

sustentabilidade na discussão em torno do desenvolvimento local. Assim, de acordo 

com o autor, o desenvolvimento local requer  

[...] uma profunda transformação das relações sociais 
processos técnicos de produção – mas também 
ambiental, já que a incorporação dessa dimensão às estratégias, programas 
e projetos de desenvolvimento tem como objetivo assegurar melhores 
condições materiais e a sustentabilidade da sociedade, segundo as suas 
condições e vocações. 
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Nesse esquema, é possível perceber que todos, direta ou indiretamente, são 

senvolvimento pleno. É preciso, no entanto, 

que cada instituição faça a sua parte e que a união prevaleça em prol de interesses 

comuns para o bem da sociedade local em detrimento de interesses próprios. 

2) insere a temática da 

sustentabilidade na discussão em torno do desenvolvimento local. Assim, de acordo 

[...] uma profunda transformação das relações sociais – não apenas dos 
 incluída a preservação 

ambiental, já que a incorporação dessa dimensão às estratégias, programas 
e projetos de desenvolvimento tem como objetivo assegurar melhores 
condições materiais e a sustentabilidade da sociedade, segundo as suas 
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Pelo exposto, o modo de vida atual necessita de uma profunda 

transformação. É imprescindível que a dimensão ambiental seja incluída nas 

discussões de planejamento de projetos e estratégias de desenvolvimento, tendo em 

vista que os recursos naturais locais fornecem a base para assegurar a qualidade de 

vida da população local e suas potencialidades, como defendido também por 

Buarque (2006). Além disso, a sustentabilidade da sociedade local implica na 

transformação das relações sociais de maneira sistêmica, ou seja, precisa ocorrer 

em todas as dimensões: econômica, política, social, cultural e ambiental e deve ser 

praticada por todos os atores envolvidos no processo de desenvolvimento local: 

sociedade civil, governo local e demais instituições de governança local, 

mencionadas por Braga Filho (2009). 

Essa percepção sistêmica das dimensões que abarcam o desenvolvimento 

local é algo recente na literatura posto que o enfoque econômico há muitos séculos 

se sobrepõe às demais dimensões. De fato, não se pode negar que um 

desenvolvimento local efetivo só é possível com uma economia eficiente e 

competitiva gerando riqueza local sustentável, diminuindo a dependência histórica 

de transferências de rendas advindas de outras localidades. Todavia, o 

transbordamento do dinamismo econômico local implica, necessariamente, 

movimentos e reorganização nas demais dimensões (BUARQUE, 2006).   

Diante desse cenário, Cordeiro, Alcoforado e Ferreira (2011/12) sustentam 

que planejar um desenvolvimento sustentável, estratégico e integrado, pressupõe 

articulá-lo com um projeto de educação e formação que se estenda a todos os 

tempos e espaços de vida, incorporado pela comunidade e pelos poderes locais, em 

iniciativas políticas articuladas e consistentes.   

Por sua vez, Buarque (2006) defende que o desenvolvimento sustentável 

resulta da interação e sinergia entre a qualidade de vida da população local, a 

eficiência econômica e a gestão pública eficiente. Esses pilares, formando uma 

combinação de fatores podem promover a reorganização da economia e da 

sociedade locais contribuindo para a sustentabilidade ambiental. Dessa forma, a 

qualidade de vida da população local envolve a redução da pobreza, geração de 

riqueza e distribuição de ativos enquanto que a eficiência econômica relaciona-se 

com agregação de valor na cadeia produtiva. 

Para o autor, como demonstrado pela Figura 3 na próxima página, esse 

processo de interação e sinergia deve ser mediado pela governança, originando-se 



32 
 

da base econômica para as finanças e os investimentos públicos; pela organização 

da sociedade, direcionando as políticas e os investimentos públicos locais; e, pela 

distribuição de ativos sociais, garantindo a internalizarão da riqueza e os 

desdobramentos sociais da economia (BUARQUE, 2006). 

 

Figura 3 – Desenvolvimento local sustentável 

 
Fonte: Buarque, 2006, p. 28. 

 

Assim, qualquer estratégia para a promoção do desenvolvimento local deve 
se estruturar em, pelo menos, três grandes pilares: organização da 
sociedade, contribuindo para a formação de capital social local (entendido 
como a capacidade de organização e cooperação da sociedade local) 
combinada com a formação de espaços institucionais de negociação e 
gestão, agregação de valor na cadeia produtiva, com a articulação e o 
aumento da competitividade das atividades econômicas com vantagens 
locais, e reestruturação e modernização do setor público local, como forma 
de descentralização das decisões e elevação de eficiência e eficácia da 
gestão pública local. Tudo isso associado com alguma forma de distribuição 
de ativos sociais, principalmente o ativo conhecimento, expresso pela 
escolaridade e pela capacitação tecnológica. As mudanças que decorrem 
desses três processos e a sinergia gerada no conjunto do tecido social 
viabilizam o desenvolvimento local de forma consistente e sólida 
(BUARQUE, 2006. p. 27, grifos do autor).   

 

Por sua vez, Cordeiro, Alcoforado e Ferreira (2012) resgatam a temática 

ambiental ao afirmar que 

 
O “Desenvolvimento Sustentável” deve assim ser assumido como um 
desenvolvimento que resultará de um território estruturado e qualificado que 
vai permitir um bem-estar e uma qualidade de vida da geração atual, sem 
pôr em causa as gerações vindouras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades, protegendo recursos vitais, incrementando fatores de coesão 
social e equidade, garantindo um crescimento econômico amigo do 
ambiente e das pessoas (CORDEIRO, ALCOFORADO e FERREIRA, 2012, 
p. 313, grifos do autor).  
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Todavia, 

 

esta visão integradora do desenvolvimento, com harmonia entre a 
economia, a sociedade, a cultura e a natureza, respeitando a biodiversidade 
e os recursos naturais, de solidariedade intergeracional e de 
coresponsabilização é a base da atuação que deve ser assumida nos 
diferentes territórios de identidade local, colocando-se como o grande 
desafio da gestão autárquica, ao longo da próxima década (CORDEIRO, 
ALCOFORADO e FERREIRA, 2012, p. 313). 

 

Portanto, considerando as diversas perspectivas apresentadas ao longo 

dessa seção, define-se que o desenvolvimento local sustentável é aquele que possa 

viabilizar qualidade de vida e bem-estar à sociedade atual e às gerações vindouras 

tendo por base a preservação e a valorização dos ativos naturais e culturais locais, 

bem como suas potencialidades e vocações, através da união e da articulação dos 

diversos atores envolvidos no processo de desenvolvimento local, como a sociedade 

civil, governo e instituições de governança locais e o setor privado. Sendo este o 

conceito norteador desta pesquisa. 

Estabelecido o conceito norteador do presente estudo, a pesquisa passa a 

retratar os principais acontecimentos envolvendo a sustentabilidade.  

 

2.3   EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SUSTENTABILIDADE: principais acontecimentos 

 

Para melhor compreensão do tema, a subseção foi dividida em duas partes. 

Sendo que a primeira aborda as primeiras preocupações de sustentabilidade, 

enquanto que a segunda descreve as principais conferências e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

2.3.1 Primeiras preocupações de sustentabilidade 
 

Tendo como premissa o crescimento a qualquer preço, o modo de vida 

capitalista da sociedade atual, baseado na otimização da produção e no consumo 

elevado coloca em cheque as condições naturais do planeta. O intenso 

desenvolvimento das forças produtivas tem permitido uma devastação da natureza 

em escala e velocidade muito maiores do que aquela infligida pelas sociedades pré-

capitalistas (FOLADORI, 2001). 
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Em decorrência desse modo de vida predatório, grandes desequilíbrios estão 

ocorrendo como a mudança climática global, derretimento de geleiras e a extinção 

de espécies naturais, trazendo graves consequências à vida na Terra e 

principalmente à espécie humana (CAPRA, 2005). 

Para Guattari (2001), tais desequilíbrios ecológicos são engendrados pelas 

intensas transformações técnico-científicas dos últimos séculos. Essas 

transformações são decorrentes, principalmente, da Primeira (meados do século 

XVIII), Segunda (final do século XIX) e Terceira Revolução Industrial (segunda 

metade do século XX). Em especial, a Terceira caracterizada pelo progresso 

técnico-científico nos campos da química e da biologia, pelo uso da energia atômica 

e pela interação da microeletrônica, da informatização e da comunicação 

possibilitada pelo aprimoramento da tecnologia da informação (TI) (MARTINS, 

2009). Nesse cenário, Guattari (2001) alertando para as consequências negativas 

desse desenvolvimento técnico-científico, afirma que, caso esses desequilíbrios não 

sejam remediados no limite, a vida na superfície terrestre está ameaçada. 

Por esse motivo, mais do que nunca é necessário atitudes mais sustentáveis. 

Afinal, “se os sujeitos sociais não buscarem uma postura sustentável, não será um 

meteoro que viabilizará o fim dos seres vivos, mas, o próprio sujeito dotado de 

racionalidade que proporcionará seu extermínio” (TEIXEIRA, 2013, p. 8). O homem 

é o único ser vivo dotado de inteligência e racionalidade, entretanto, é também a 

única espécie que vive em desacordo com as leis da natureza e desrespeita seu 

próprio habitat. 

Kloetzel (1998) corrobora a afirmação de Teixeira e acrescenta a questão do 

aumento populacional global, outro fator preocupante à sustentabilidade do planeta. 

É fato que os avanços científicos na área da saúde estão proporcionando menores 

taxas de mortalidade infantil e ao mesmo tempo significativo aumento na expectativa 

de vida. Por essa razão, as pessoas estão vivendo mais e melhor. Porém, esse fato 

pode não ser positivo para o meio ambiente, já que, assim, mais recursos naturais 

são consumidos, mais pessoas consumindo resulta em mais lixo gerado e as 

consequências não param por aí. Dessa maneira, o autor afirma ser questão de vida 

ou morte cuidar do meio ambiente, um imperativo categórico, em suas palavras. 

Um dos primeiros estudos destacando a questão ambiental, tendo como 

preocupação central o crescimento exponencial da população e a generalização das 

formas de consumo, foi o relatório intitulado “Limites do Crescimento” (The Limits to 
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Growth), lançado em 1972, foi realizado pelo MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachussets) sob a liderança de Dennis Meadows, por encomenda do Clube de 

Roma.  

Para Furtado (1983), o estudo trouxe à tona problemas cruciais que por muito 

tempo foram marginalizados pelos economistas do desenvolvimento econômico. 

Diante do caráter predatório do processo de civilização, intensificado a partir da 

revolução industrial, o autor destaca que a criação de valor econômico tem 

provocado processos irreversíveis de degradação do mundo físico, na maioria das 

vezes (FURTADO, (1983). Ademais, “pouca ou nenhuma atenção foi dada às 

consequências, no plano cultural, de um crescimento exponencial do stock de 

capital. As grandes metrópoles modernas com seu ar irrespirável, crescente 

criminalidade, deterioração dos serviços públicos [...]” (FURTADO, 1983, p. 16). 

Outro ponto relevante destacado por Furtado (1983) é a dependência dos 

países industrializados, em especial a economia norte-americana, de recursos não 

renováveis produzidos fora do país. Fato corroborado por Marcial (2015) com base 

em dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2011): 

 
A economia mundial quadruplicou nos últimos 25 anos, beneficiando 
centenas de milhares de pessoas. Porém, 60% dos maiores produtos e 
serviços ligados ao ecossistema mundial, os quais sustentam o modo de 
vida de muitos, ou foram reduzidos ou usados de modo insustentável. Isso é 
fruto de uma exploração de recursos naturais sem permissão de 
regeneração de reservas, por meio de degradação que gera perdas 
ecossistêmicas (MARCIAL, 2015, p. 150). 

 

Pelo exposto, fica demonstrada a finitude dos recursos não renováveis, 

estando o planeta envolvido em um sistema fechado e limitado no que concerne aos 

recursos naturais. Dessa maneira, o sistema planetário não é aberto e não é 

passível de exploração ilimitada, como defendido inicialmente pelos economistas do 

desenvolvimento econômico. 

Assim, em face da constatação da finitude dos recursos naturais, os autores 

do estudo “Limites do Crescimento” indagaram a seguinte questão:  

 
Que acontecerá se o desenvolvimento econômico, para o qual estão sendo 
mobilizados todos os povos da terra, chegar efetivamente a concretizar-se, 
isto é, se as atuais formas de vida dos povos ricos chegam efetivamente a 
universalizar-se? (FURTADO,1983, p. 19). 
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Refletindo sobre o relatório, Furtado (1983) responde a essa problemática de 

forma categórica. Segundo sua concepção, a ideia de que o padrão de vida dos 

povos ricos atuais possa vir a ser adotado de maneira generalizada pelos povos 

pobres é realizável. Sendo que “o custo em termos de depredação do mundo físico, 

desse estilo de vida, é de tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo 

levaria inexoravelmente ao colapso de toda uma civilização, pondo em risco [...] [a] 

sobrevivência da espécie humana” (FURTADO,1983, p. 75).  

 
A resposta a essa pergunta é clara, sem ambiguidades: se tal acontecesse, 
a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente 
seriam de tal ordem (ou alternativamente, o custo do controle da poluição 
seria tão elevado) que o sistema econômico mundial entraria 
necessariamente em colapso (FURTADO,1983, p. 19). 

 

Na mesma vertente, o estudo “Limites do Crescimento” traz em suas 

considerações três conclusões principais, conforme McCormick (1992, p. 88): 

 
Se as tendências existentes de população mundial, poluição, 
industrialização, produção de alimentos e exaustão de recursos 
continuassem inalteradas, os limites do crescimento no planeta seriam 
atingidos dentro de cem anos. O resultado mais provável seria um declínio 
súbito e incontrolável tanto na população quanto na capacidade industrial. 
 
Era possível alterar essas tendências de crescimento e atingir um estado de 
estabilidade econômica e ecológica que fosse sustentável por muito tempo 
no futuro. O estado de equilíbrio global poderia ser planejado de modo que 
as necessidades materiais básicas de cada pessoa na Terra fossem 
satisfeitas e cada pessoa tivesse uma oportunidade igual de concretizar seu 
potencial humano individual. 
 
Se as pessoas do mundo decidissem se empenhar para chegar a esse 
segundo resultado e não ao primeiro, quanto mais cedo começassem a 
trabalhar para atingi-lo, maiores seriam as chances de sucesso. 

 

Dessa forma, o relatório destaca a necessidade de renovação de antigos 

hábitos, a serem substituídos por um comportamento sustentável, como única 

alternativa para que se alcance o estado de equilíbrio global, garantindo a 

sobrevivência da raça humana e a sustentabilidade ambiental. Ademais, quanto 

mais rápida a adesão a este modo de vida sustentável, maiores as chances de 

sucesso.  

Diante disso, percebe-se que desde a década de 1970 a questão ambiental 

começara a receber atenção devido ao estilo de vida agressivo da sociedade 

capitalista para com a natureza. Assim, a partir desse momento, as grandes 

conferências e acordos internacionais começam a surgir. 
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2.3.2 Principais conferências em prol do desenvolvimento sustentável 

 

Em 1972, mesmo ano em que o relatório “Limites do Crescimento” foi 

publicado, a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano entre os dias 05 a 16 de junho, na 

cidade de Estocolmo, capital da Suécia. A Conferência teve por objetivo debater 

sobre os problemas ambientais no mundo e principalmente advertir para as 

possíveis consequências da degradação do meio ambiente para o planeta Terra 

(MMA, 2012). 

Dentre os resultados obtidos, os debates deram origem à “Declaração sobre o 

Meio Ambiente Humano” ou simplesmente “Declaração de Estocolmo”, e a um plano 

de ação solicitando a cooperação entre os países, organismos das Nações Unidas e 

organizações internacionais na construção de soluções para os problemas 

ambientais (MMA, 2012). 

Perante a gravidade da situação, a “Declaração de Estocolmo” propôs 26 

princípios comuns a fim de orientar as políticas ambientais das nações de todo o 

mundo tendo em vista a preservação e a melhoraria do meio ambiente humano 

(MMA, 2012). 

No entanto, o relatório demonstrou uma visão reducionista ao se referir ao 

subdesenvolvimento e aos desastres naturais como sendo as causas dos problemas 

ambientais e que o desenvolvimento acelerado seria a melhor alternativa para 

resolver a situação. Segundo a Declaração,  

 
as deficiências do meio ambiente originárias das condições de 
subdesenvolvimento e os desastres naturais colocam graves problemas. A 
melhor maneira de saná-los está no desenvolvimento acelerado, mediante a 
transferência de quantidades consideráveis de assistência financeira e 
tecnológica que complementem os esforços internos dos países em 
desenvolvimento e a ajuda oportuna que possam requerer (CNUMAH, 1972, 
p. 3).  

 

Ademais, o documento defendeu ser possível “conciliar às diferenças que 

possam surgir entre as exigências do desenvolvimento e a necessidade de proteger 

e melhorar o meio ambiente” através de um planejamento racional (CNUMAH, 1972, 

p. 4). Tal planejamento teria como premissa o fomento à pesquisa e o 

desenvolvimento científicos direcionado às questões ambientais, bem como o 

investimento em educação ambiental tanto para os jovens quanto para os adultos, 
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priorizando o setor da população menos privilegiado a fim de fundamentar as bases 

de uma opinião pública bem informada (CNUMAH, 1972, p. 4).  

Além de incentivar o conhecimento científico e a educação ambiental como 

formas de minimizar as degradações ambientais, a “Declaração de Estocolmo”, 

considerando o impacto dos meios de comunicação sobre as nações, salientou a 

responsabilidade destes em veicular conteúdos menos prejudiciais ao meio 

ambiente humano e mais elucidativos quanto às formas de proteger e melhorar o 

meio em que vivemos. Dessa maneira, é 

 
[...] essencial que os meios de comunicação de massas evitem contribuir 
para a deterioração do meio ambiente humano e, ao contrário, difundam 
informação de caráter educativo sobre a necessidade de protegê-lo e 
melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em todos os 
aspectos (CNUMAH, 1972, p. 5).  

 

Aproveitando o contexto e a energia gerada pela Conferência, a Assembleia 

Geral da ONU criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 

dezembro de 1972. A finalidade da agência é coordenar os trabalhos em prol do 

meio ambiente global (MMA, 2012; ONU, online). 

Dessa maneira, após a Conferência de Estocolmo, os países começaram a 

estruturar seus órgãos ambientais e a conceber suas legislações. Seguindo a 

tendência mundial, o Brasil criou, em 1973, a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA) com a função de estabelecer normas e procedimentos referentes à 

preservação do meio ambiente (NASCIMENTO, 2012). 

Em 1983, foi realizada uma avaliação dos 10 anos de vigência das ações 

propostas na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. 

Dessa avaliação resultou a criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD) estabelecida e presidida pela norueguesa Gro Harlem 

Brundtland. Após três anos de discussões entre líderes de governo e membros da 

sociedade civil, a comissão lançou, em 1987, o relatório “Nosso Futuro Comum”, 

também conhecido como “Relatório Brundtland” (ONU, online). 

O documento, considerado um marco no processo de debates sobre a inter-

relação entre o desenvolvimento e as questões ambientais, possibilitou a 

disseminação mundial do conceito de Desenvolvimento Sustentável apresentado 

nas discussões conceituais desta seção. Desse modo, apontando a 

incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e 
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consumo, o “Relatório Brundtland” sugeriu uma conciliação entre crescimento 

econômico e as questões ambientais e sociais (NASCIMENTO, 2012; MMA, 2012).  

De 3 a 14 de junho de 1992, vinte anos após a primeira conferência em 

Estocolmo, líderes mundiais e entidades ambientais se reuniram no Rio de Janeiro 

para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

que também ficou conhecida como Cúpula da Terra, RIO-92 ou ECO-92 

(NASCIMENTO, 2012; ONU, online).  

A Cúpula da Terra produziu cinco documentos defendendo a necessidade de 

uma urgente mudança de comportamento para garantir a preservação da vida na 

Terra. São eles: Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

Agenda 21, Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, Convenção 

da Biodiversidade e Convenção sobre Mudança do Clima (MMA, 2012). 

No mais importante documento, a Agenda 21, os governos delinearam um 

programa detalhado e assumiram o compromisso de executá-lo a fim de distanciar o 

mundo do atual modelo insustentável de crescimento econômico. Seu objeto, 

portanto, é o de promover, em escala global, um novo padrão de desenvolvimento, 

conciliando métodos de proteção ambiental, eficiência econômica e justiça social. 

Para tanto, cada nação se comprometeu a criar a sua própria Agenda 21 

(NASCIMENTO, 2012; ONU, online). 

Por essa razão, o Brasil criou a Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável e da Agenda 21 em 1997, com representantes do governo e da 

sociedade civil, para coordenar, elaborar e acompanhar a implementação da Agenda 

21 Global. Além disso, a Agenda 21 brasileira permitiu a criação de Agendas Locais 

para que cada cidade possa adequar a Agenda 21 à sua realidade e às suas 

diferentes situações e condições (NASCIMENTO, 2012; ONU, online). 

Entre 8 de agosto e 4 de setembro de 2002, Johanesburgo (África do Sul) 

sediou a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, objetivando fazer um 

balanço das conquistas, desafios e das novas questões surgidas durante os 10 anos 

que sucederam a RIO-92. Foi uma Cúpula de “implementação”, com intuito de 

transformar as metas, promessas e compromissos da Agenda 21 em ações 

concretas e tangíveis (NASCIMENTO, 2012). 

Desse modo, para alavancar a causa do desenvolvimento sustentável, a 

Assembleia Geral da ONU declarou o período de 2005 a 2014 como a Década das 

Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Sob 
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coordenação da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), a Década foi estabelecida com a proposta de ajudar as populações a 

desenvolverem atitudes, habilidades e conhecimento para tomarem decisões 

assertivas em benefício próprio e dos outros, hoje e no futuro (ONU, online). Assim 

sendo, 

 
a visão da educação para o desenvolvimento sustentável é a de um mundo 
onde todos tenham a oportunidade de se beneficiar de uma educação de 
qualidade e de aprender os valores, comportamento e estilos de vida 
requeridos para o desenvolvimento sustentável e para uma transformação 
social positiva (UNESCO, 2005, p. 64). 

 

Com o intuito de renovar o compromisso político com o desenvolvimento 

sustentável, a RIO+20 ou Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável foi realizada no Rio de Janeiro, entre 20 e 22 de junho de 2012. Entre os 

resultados, a Conferência adotou diretrizes inovadoras sobre políticas de economia 

verde e produziu um documento político contendo medidas claras e práticas para 

implementar o desenvolvimento sustentável (ONU, online).  

Posteriormente, em setembro de 2015, a sede da ONU em Nova York 

recebeu a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. Nesse encontro, após 

discussões iniciadas na RIO+20, foram definidos os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda de desenvolvimento 

sustentável. Por o ano de 2030 ter sido determinado como prazo final de 

cumprimento dos objetivos propostos, a nova agenda ficou conhecida como Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015).  

Para a ONU (2015), as decisões tomadas em torno dos 17 ODS determinarão 

o curso global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar 

para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. No 

entanto, para que tais objetivos sejam cumpridos dentro do prazo estabelecido, é 

indispensável o envolvimento e o empenho de todas as nações e de todos os 

setores da sociedade nos níveis federais, estaduais e municipais.  

Desse modo, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão 

dispostos no Quadro 1 que se encontra na próxima página. 

Como pode ser visto, os ODS são metas ambiciosas que, para se 

concretizarem, requerem uma reformulação nas dimensões social, cultural, 

econômica e política que beneficiará a dimensão ambiental, que, por sua vez, 
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impactará as demais dimensões também de forma positiva. Para que isso funcione 

de fato, esse olhar sistêmico precisa ser adotado por todos. Cada cidadão deve 

fazer a sua parte e também cobrar essa postura dos governantes e das instituições.  

 

Quadro 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.  
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável. 
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos. 
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.  
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 
Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para 
todos.  
Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todos.  
Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 
fomentar a inovação. 
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.  
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis. 
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.  
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; 
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável.  
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 
deter a perda de biodiversidade.  
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis. 
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), 2015. 
 

Estabelecidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a UNESCO 

iniciou uma nova série de Relatório de Monitoramento Global da Educação 

(Relatório GEM) com o intuito de monitorar o cumprimento das metas da Agenda 

2030, divulgar as ações já realizadas e as que ainda estão por vir. Pode se dizer que 

o Relatório GEM funciona como um termômetro medindo o quão distante a 

humanidade está de fazer as pazes com o meio ambiente e garantir uma vida de 

digna e sustentável para si e para as futuras gerações. O primeiro documento da 

série foi emitido em 2016 sob o título de “Educação para as pessoas e o planeta: 

criar futuros sustentáveis para todos”. Dentre os principais aspectos, o relatório 

posiciona a educação no cerne da sustentabilidade e a relaciona com todos os 17 

ODS, como retratado nas Tabelas 1 e 2 na página seguinte.  
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Tabela 1 – Como a educação tipicamente se relaciona com os outros Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (1 a 9) 

 
        Fonte: UNESCO, 2016d, p. 8 com base em ICSU e ISSC (2015). 
 

Tabela 2 – Como a educação tipicamente se relaciona com os outros Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (10 a 17) 

 
      Fonte: UNESCO, 2016d, p. 8 com base em ICSU e ISSC (2015). 
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Assim, a educação é vital para que se alcance a “redução da pobreza, 

erradicação da fome, saúde, equidade e empoderamento de gênero, agricultura 

sustentável, cidades resilientes e sociedades mais igualitárias, inclusivas e justas” 

(UNESCO, 2016d, p. 8). 

Nesse contexto, enfatizando, mais uma vez, a relevância da educação para o 

desenvolvimento sustentável, a UNESCO lançou, em 2017, o documento “Educação 

para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: objetivos de aprendizagem”. A 

publicação defende que “para criar um mundo mais sustentável [...] os indivíduos 

devem se tornar agentes de mudança direcionada à sustentabilidade”. Para isso, 

“eles precisam de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que lhes permitam 

contribuir para o desenvolvimento sustentável”. Sendo “a educação, portanto, [...] 

crucial para a consecução do desenvolvimento sustentável” (UNESCO, 2017, p. 7).  

Diante disso, a UNESCO (2017) estabeleceu 8 competências-chave para que 

seja permitido aos indivíduos participar de forma construtiva e responsável no 

mundo contemporâneo.  O Quadro 2 as apresenta. 

 

      Quadro 2 – Competências-chave para a sustentabilidade 

Competência Definição 

Competência de 
pensamento sistêmico 

Habilidade de reconhecer e compreender relacionamentos; 
analisar sistemas complexos; pensar como os sistemas são 
incorporados dentro de diferentes domínios e diferentes 
escalas; e lidar com a incerteza. 

Competência 
antecipatória 

Habilidade de compreender e avaliar vários futuros – 
possíveis, prováveis e desejáveis; criar as próprias visões 
para o futuro; aplicar o princípio da precaução; avaliar as 
consequências das ações; e lidar com riscos e mudanças. 

Competência normativa 

Habilidade de entender e refletir sobre as normas e os valores 
que fundamentam as ações das pessoas; e negociar valores, 
princípios, objetivos e metas de sustentabilidade, em um 
contexto de conflitos de interesses e concessões, 
conhecimento incerto e contradições. 

Competência estratégica 
Habilidade de desenvolver e implementar coletivamente ações 
inovadoras que promovam a sustentabilidade em nível local e 
em contextos mais amplos. 

Competência de 
colaboração 

Habilidade de aprender com outros; compreender e respeitar 
as necessidades, as perspectivas e as ações de outras 
pessoas (empatia); entender, relacionar e ser sensível aos 
outros (liderança empática); lidar com conflitos em um grupo; 
e facilitar a colaboração e a participação na resolução de 
problemas. 

Competência de 
pensamento crítico 

Habilidade de questionar normas, práticas e opiniões; refletir 
sobre os próprios valores, percepções e ações; e tomar uma 
posição no discurso da sustentabilidade. 
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Competência de 
autoconhecimento 

Habilidade de refletir sobre o próprio papel na comunidade 
local e na sociedade (global); avaliar continuamente e motivar 
ainda mais as próprias ações; e lidar com os próprios 
sentimentos e desejos. 

Competência de 
resolução integrada de 

problemas 

Habilidade de aplicar diferentes marcos de resolução de 
problemas para problemas complexos de sustentabilidade e 
desenvolver opções de solução viáveis, inclusivas e 
equitativas que promovam o desenvolvimento sustentável, 
integrando as competências mencionadas anteriormente. 

     Fonte: UNESCO, 2017, p. 10 
 

Dessa maneira, as competências-chave da sustentabilidade procuram 

fornecer uma visão sistêmica da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Além de capacitar os indivíduos para relacionar os diferentes ODS uns com os 

outros, essas competências representam o que os cidadãos da sustentabilidade 

precisam desenvolver, especificamente, para lidar com os desafios complexos de 

hoje (UNESCO, 2017).  

Nessa perspectiva, pretende-se arrolar discussões em torno das relações de 

consumo sob o olhar da sustentabilidade e da educação nas páginas seguintes. 

 

2.4   CONSUMO SOB A ÓTICA DA SUSTENTABILIDADE E DA EDUCAÇÃO 

 

Em termos culturais, os bens materiais se constituem como manifestação 

concreta dos valores e da posição social de seus usuários perante a sociedade. Por 

isso, no ato de consumir se desenvolvem as identidades sociais e o sentimento de 

pertencimento a um determinado grupo e a construção e participação de redes 

sociais. Além disso, o consumo envolve também coesão social, produção e 

reprodução de valores. Sendo assim, é uma atividade que requer a tomada de 

decisões políticas e morais constantemente, servindo, de certa forma, como 

manifestação da visão de mundo de cada indivíduo. Portanto, a atividade de 

consumo envolve uma conexão entre valores éticos, escolhas políticas, 

comportamentos e visões sobre a natureza (Ministério do Meio Ambiente (MMA) / 

Ministério da Educação (MEC) / Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(IDEC), 2005). 

Focando nos valores, Hodgkinson (1996) procurou analisar as influências 

exteriores que impactam a escolha do indivíduo ao adotar um valor em detrimento 

de outro. A essas influências denominou fontes de valores. Para a análise, criou um 

diagrama (Figura 4) demonstrando as diferentes fontes de valores e suas relações. 



 

Figura 4 – Fontes de valores

Fonte: Adaptado de Hodgkinson (1996)

 

Para melhor compreensão da

indivíduo, o Quadro 3 foi elaborado de acordo com

 

Quadro 3 – Características das fontes de valor

Valores Intrínsecos ao 
indivíduo 

Valores Extrínsecos 
relacionados com o 

dia-a-dia do indivíduo e 
no trabalho 

Valores Extrínsecos 
relacionados com o 
ambiente em que o 

indivíduo vive e 
trabalha 

Valores da Sub

Fonte: Adaptado de Hodgkinson (1996)
 

Fontes de valores 

Adaptado de Hodgkinson (1996) 

Para melhor compreensão das fontes de valores e suas interações com o 

foi elaborado de acordo com Hodgkinson (1996).

Características das fontes de valores 

Valores Pessoais 

Já foram incutidos no indivíduo, formam
através de observações feitas, experiências 
vivenciadas e influências sofridas levando a que 
o indivíduo organize e determine as suas 
preferências daquilo que s

Valores do Grupo 

São fomentados por pessoas com quem o 
indivíduo tem uma ligação, estando 
relacionados com os grupos de trabalho e 
grupos sociais onde o indiví

Valores 
Organizacionais 

Manifestam-se em objetivos formais e informais, 
em políticas, procedimentos e intentos da 
organização. 

Valores da Subcultura 
Modificam e moldam a cultura geral do indivíduo 
e englobam os componentes utilizados pelo 
indivíduo nos contatos sociais.

Valores Culturais 
Externos 

Estão relacionados com o ambiente mais geral 
e com valores implícitos e explícitos da cultura 
global, nomeadamente aqueles que são 
apresentados e promovidos pelos sistemas 
políticos e sociais. 

Adaptado de Hodgkinson (1996) 

Valores 
Culturais

Valores da Sub-
Cultura

Valores 
Organizacionais

Valores do 
Grupo

Valores 
Pessoais
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s fontes de valores e suas interações com o 

Hodgkinson (1996). 

Já foram incutidos no indivíduo, formam-se 
através de observações feitas, experiências 
vivenciadas e influências sofridas levando a que 
o indivíduo organize e determine as suas 
preferências daquilo que será melhor para si. 
São fomentados por pessoas com quem o 
indivíduo tem uma ligação, estando 
relacionados com os grupos de trabalho e 
grupos sociais onde o indivíduo se insere. 

se em objetivos formais e informais, 
em políticas, procedimentos e intentos da 

dificam e moldam a cultura geral do indivíduo 
e englobam os componentes utilizados pelo 
indivíduo nos contatos sociais. 
Estão relacionados com o ambiente mais geral 
e com valores implícitos e explícitos da cultura 

damente aqueles que são 
apresentados e promovidos pelos sistemas 
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O autor menciona a existência de valores intrínsecos e extrínsecos. Os 

valores extrínsecos estão relacionados com a vivência de mundo e a convivência 

com os outros indivíduos e interferem na formação dos valores intrínsecos. Por sua 

vez, os valores intrínsecos ao serem internalizados servem como indutores e 

seletores de pensamentos e ações, ou seja, interferem no modo com o qual o 

indivíduo escolhe a forma de se comportar em cada situação. 

Desse modo, tende-se que os valores culturais externos e os valores da 

subcultura expressos pelos sistemas econômicos, políticos e sociais da sociedade 

contemporânea acabam por supervalorizar o consumo, influenciando o indivíduo a 

adotar para si um estilo de vida consumista na tentativa de obter o reconhecimento e 

aceitação do grupo social a que tanto se almeja pertencer.  

Além disso, com a expansão do consumo, tendo o estilo de vida norte-

americano como principal influência, o ato de consumir se transformou em 

compulsão e em vício induzidos pelas pressões do mercado, da moda e da 

publicidade. Institui-se, dessa maneira, a sociedade de consumo que, a todo o 

momento, produz novas carências e desejos (materiais e simbólicos). Logo, os 

indivíduos passam a ser reconhecidos, avaliados e julgados pelos bens que 

consomem: o que vestem, o que calçam, o carro que dirigem, o telefone celular que 

utilizam em público, etc.. Todavia, o problema desse comportamento é que o próprio 

indivíduo também passa a se auto avaliar pelo que tem e pelo que consome, 

subjugado pelas pressões midiáticas dificilmente consegue estabelecer e respeitar o 

limite entre necessidades básicas e supérfluas (MMA/MEC/IDEC, 2005). 

Diante disso, as reflexões trazidas pela ECO-92 contribuíram para a inserção 

do tema do impacto do consumo nas questões de política ambiental relacionadas às 

propostas de sustentabilidade. 

A Agenda 21, documento elaborado na Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) realizada no Rio de Janeiro, em 

1992 (também conhecida como ECO-92 ou RIO-92), traz no item 3 do capítulo 4, um 

alerta quanto aos padrões insustentáveis de consumo e produção: 

 

a pobreza e a degradação do meio ambiente estão estreitamente 
relacionadas. Enquanto a pobreza tem como resultado determinados tipos 
de pressão ambiental, as principais causas da deterioração ininterrupta do 
meio ambiente mundial são os padrões insustentáveis de consumo e 
produção, especialmente nos países industrializados. Motivo de séria 
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preocupação, tais padrões de consumo e produção provocam o 
agravamento da pobreza e dos desequilíbrios (CNUMAD, 1995, p. 33). 

 

O documento indica a extrema urgência em se repensar as formas atuais de 

produção e de consumo, relatando a insustentabilidade desses padrões como 

principal causa do agravamento da pobreza e dos desequilíbrios ambientais. 

No entanto, é preciso compreender antes de tudo o impacto social e 

ambiental da distribuição desigual do acesso aos recursos naturais, visto que o 

“superconsumo” da mesma forma que o “subconsumo” provocam degradação social 

e ambiental. Por essa razão, “torna-se necessário associar o reconhecimento das 

limitações físicas da Terra ao reconhecimento do princípio universal de equidade na 

distribuição e acesso aos recursos indispensáveis à vida humana [...]”, ou seja, 

associar “[...] a insustentabilidade ambiental aos conflitos distributivos e sociais” 

(MMA/MEC/IDEC, 2005, p. 16).  

Visto que, em face da desigualdade hoje existente, tende a aumentar os 

riscos de conflitos por disputa de recursos naturais, fome, migrações internacionais e 

refugiados ecológicos. Por isso, é urgente a necessidade em se concentrar esforços 

para minimizar as desigualdades de poder na determinação dos mecanismos de 

comércio internacional entre os países (MMA/MEC/IDEC, 2005). 

Logo, para minimizar a disparidade social e econômica, somente focar na 

redução do consumo nos países do hemisfério norte não é garantia de que haverá 

uma melhor redistribuição dos recursos. Seria necessário tanto um piso mínimo 

quanto um teto máximo de consumo. Porém, cada povo tem o direito e o dever de 

estabelecer padrões próprios de estilo de vida e consumo, não necessariamente 

copiando os estilos de vida de outras culturas (MMA/MEC/IDEC, 2005). 

Por essa razão, o que se pretende construir, e que seja amplamente adotada, 

é uma nova forma de consumo sob a perspectiva da sustentabilidade, o consumo 

sustentável. 

 

O Consumo Sustentável envolve a escolha de produtos que utilizaram 
menos recursos naturais em sua produção, que garantiram o emprego 
decente aos que os produziram, e que serão facilmente reaproveitados ou 
reciclados. Significa comprar aquilo que é realmente necessário, 
estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível. Consumimos de 
maneira sustentável quando nossas escolhas de compra são conscientes, 
responsáveis, com a compreensão de que terão consequências ambientais 
e sociais – positivas ou negativas (MMA, online). 
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Nesse sentido, o MMA/MEC/IDEC (2005, p. 18) identifica seis características 

principais que devem fazer parte de qualquer estratégia de consumo sustentável:  

 
 Deve ser parte de um estilo de vida sustentável em uma sociedade 

sustentável;  
 Deve contribuir para nossa capacidade de aprimoramento, enquanto 

indivíduo e sociedade;  
 Requer justiça no acesso ao capital natural, econômico e social para as 

presentes e futuras gerações;  
 O consumo material deve se tornar cada vez menos importante em 

relação a outros componentes da felicidade e da qualidade de vida;  
 Deve ser consistente com a conservação e melhoria do ambiente 

natural;  
 Deve acarretar um processo de aprendizagem, criatividade e 

adaptação. 
 

Para tanto, a efetivação desse modelo de consumo requer a união de 

esforços por parte de todos os setores da sociedade com vistas a promover o 

fortalecimento de atitudes positivas em relação ao consumo sustentável através da 

educação, de programas de esclarecimento, entre outros meios (CNUMAD, 1995). 

Tendo em vista que “as práticas de consumo podem ser uma forma de criação de 

redes de intercâmbio de informação e de aprendizagem do exercício da cidadania” 

(MMA/MEC/IDEC, 2005, p. 20). 

Desse modo, a construção de padrões e níveis de consumo mais 

sustentáveis envolve o estabelecimento de relações mais solidárias entre os 

diversos setores da sociedade, como produtores, comerciantes e consumidores. 

Ademais, o debate sobre os padrões e níveis de consumo precisa ser expandido, 

incluindo o processo de formulação e implementação de políticas públicas para criar 

um espaço de alianças entre os diferentes setores sociais (MMA/MEC/IDEC, 2005). 

Diante desse contexto, 

 
o consumidor deve cobrar permanentemente uma postura ética e 
responsável de empresas, governos e de outros consumidores. Deve, 
ainda, buscar informações sobre os impactos dos seus hábitos de consumo 
e agir como cidadão consciente de sua responsabilidade em relação às 
outras pessoas e aos seres do planeta.  
As empresas devem agir de forma socialmente e ambientalmente 
responsáveis em todas as suas atividades produtivas. Nesse sentido, 
responsabilidade social empresarial significa adotar princípios e assumir 
práticas que vão além da legislação, contribuindo para a construção de 
sociedades sustentáveis.  
Os governos devem garantir os direitos civis, sociais e políticos de todos os 
cidadãos; elaborar e fazer cumprir a Agenda 21, por meio de políticas 
públicas, de programas de educação ambiental e de incentivo ao consumo 
sustentável. Além disso, devem incentivar a pesquisa científica voltada para 
a mudança dos níveis e padrões de consumo e fiscalizar o cumprimento das 
leis ambientais (MMA/MEC/IDEC, 2005, p. 24). 
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Segundo Merico (2009), uma economia sustentável deve ser construída por 

meio de produtos sustentáveis e não somente de processos industriais mais limpos. 

Por isso, as empresas devem priorizar a elaboração de produtos que possuam pelo 

menos três dimensões para que sejam considerados sustentáveis, como enfatiza o 

autor:  

 
1) redução dos impactos ambientais ao longo de todo o seu ciclo e vida;  
2) fortalecimento de medidas para inserção de produtos em uma economia 
mais circular (reúso, remanufatura, reciclagem) e menos linear (extração-
produção-disposição final);  
3) utilização de novos e radicais designs que beneficiem ao mesmo tempo a 
economia e o ambiente (MERICO, 2009, p. 21-22). 

 

Por sua vez, os governos podem estipular padrões ambientais, incentivos e 

desincentivos econômicos, promover regulamentações, propor acordos voluntários, 

optar por produtos sustentáveis em suas compras governamentais, bem como 

articular a ampliação de programas de educação ambiental formal e não formal 

(MERICO, 2009). 

Para os consumidores, Merico (2009) recomenda a adoção de hábitos 

simples, mas de impacto significativo para a sustentabilidade ambiental, são eles: 

 

 Evitar e até mesmo descartar o uso de embalagens desnecessárias; 

procurar comprar mais produtos a granel; colocar mais alimentos em 

um mesmo saco plástico, evitar bandejas de isopor e optar por sacolas 

retornáveis; 

 Dar preferência para produtos com embalagens reutilizáveis ou com 

refis. Procurando não gerar lixo, deve-se buscar seguir a sequência 

ideal: reduzir, reutilizar e, se não houver outra opção, reciclar. 

  Valorizar produtos orgânicos, pois são integrantes de uma cadeia 

produtiva desenvolvida para minimizar impactos ambientais, utilizar os 

próprios mecanismos de defesa da natureza e proporcionar saúde. 

 Procurar por produtos sustentáveis e que utilizem tecnologias limpas, 

tais como lâmpadas econômicas, chuveiros de menor consumo, 

materiais de limpeza menos danosos ao ambiente (em especial, os 

sem cloro), descargas sanitárias de baixo consumo entre outras 

alternativas sustentáveis. 
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 Praticar a economia solidária. Dar preferência a produtos que sejam 

produzidos na região em que vive, optando por aqueles que são mais 

propícios em cada estação do ano. Essa é uma maneira de preservar 

empregos, sustentar comunidades produtivas e ter acesso a produtos 

mais saudáveis. 

 Optar, sempre que possível, por transporte coletivo ou bicicleta. Além 

de andar o máximo possível a pé. Se necessário, mobilizar a 

comunidade para reivindicar ao setor público uma infraestrutura 

adequada, com ciclovias e calçadas em bom estado e transporte de 

qualidade. 

 Mobilizar a comunidade. Articular entre associações de moradores, 

condomínios, associações de pais e mestres, grupos de amigos, 

grupos religiosos, a divulgação e a implementação de hábitos 

sustentáveis. 

 

Essas atitudes indicadas por Merico (2009) procuram construir uma nova 

forma de consumo tendo como objetivo minimizar o impacto das ações humanas no 

meio ambiente. Entretanto, reconhece-se que essas são algumas sugestões do 

autor e que as atitudes sustentáveis são inúmeras e não se restringem somente às 

que aqui foram apresentadas. 

Além disso, é preciso que essas atitudes sustentáveis passem a integrar a 

rotina dos indivíduos visto que, para Merico (2009), a efetivação do consumo 

sustentável na sociedade contemporânea requer novos estilos de vida, mudanças 

no padrão de consumo associadas a uma progressiva desmaterialização da 

economia.  

É preciso, portanto, uma reinvenção da produção, uma nova racionalidade 

produtiva, em que se construa “uma economia da vida sustentada nos potenciais 

ecológicos do planeta e na criatividade de suas culturas: um mundo global 

constituído pelas relações, alianças, sinergias e solidariedades de suas diferenças” 

(LEFF, 2010, p. 54). 

Por isso, espera-se que atitudes sustentáveis individuais/locais possam 

contagiar novas localidades, para que haja a regeneração dos valores culturais 

externos (atualmente consumistas) da sociedade contemporânea, passando a 
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adotar os valores individuais/locais de respeito ao meio ambiente e às futuras 

gerações. 

Especialmente em relação ao público jovem, grupo social pesquisado neste 

estudo, os resultados da pesquisa intitulada “Os Jovens e o Consumo Sustentável - 

Construindo o próprio futuro?”, fruto de uma iniciativa conjunta do Instituto Akatu 

pelo Consumo Consciente e da Indicator Opinião Pública, em parceria com o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), realizada em 

novembro de 2001, com jovens entre 18 e 25 anos, de 9 regiões metropolitanas: 

São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Recife, 

Salvador e Fortaleza, além de Goiânia e Brasília, demonstram que os jovens 

entrevistados ainda não compreenderam o tamanho do impacto de suas ações no 

mundo  e a importância de seu papel transformador. Para eles, a maneira como 

viajam, as roupas que compram, o uso dos recursos naturais, seu trabalho e seu 

lazer, são consideradas ações que, com exceção do lixo que jogam fora, pouco 

afetam o meio ambiente. Ademais, é muito significativa a parcela que acredita que 

nenhuma dessas ações impactam o mundo. Os jovens entrevistados reconhecem o 

impacto social e ambiental do uso e descarte de produtos, no entanto, não pensam 

no processo de produção e consumo ao escolher os bens que consomem; da 

mesma forma que não refletem sobre o desgaste ambiental ou as implicações 

sociais relacionados à fabricação dos produtos que compram, concluíram os 

pesquisadores (INSTITUTO AKATU, 2002). 

Diante disso, percebe-se que esses jovens precisam de maiores 

esclarecimentos sobre o impacto de suas ações no meio ambiente e no mundo. 

Pois, é necessário que compreendam que a sua responsabilidade vai além do 

descarte de produtos, envolve as escolhas e as ações em todas as dimensões da 

vida, como as do trabalho e do lazer, mencionadas na pesquisa. 

Nesse contexto, a educação, mais uma vez, se faz necessária. A 

sustentabilidade requer uma visão sistêmica de mundo. É preciso que cada 

indivíduo passe a adotar esse olhar para que efetivamente se estabeleçam relações 

solidárias e saudáveis entre os seres vivos e o meio ambiente. E, é a educação 

quem pode promover essa transformação, capacitando os cidadãos em “agentes de 

mudança da sustentabilidade”, como defendido pela ONU (2017). 
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Após as discussões em torno do consumo sustentável como um novo estilo 

de vida, a seção seguinte aborda o impacto da mídia e publicidade nas decisões de 

consumo da sociedade contemporânea. Com o poder de influenciar os indivíduos 

para o consumismo, através dos meios de comunicação e internet, a publicidade 

tem dificultado a adoção de estilos de vida mais responsáveis e solidários como o 

consumo sustentável.   
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3 MÍDIA E PUBLICIDADE COMO INDUTORES DO CONSUMO NA 

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Esta seção tem por finalidade discutir sobre a influência da mídia e da 

publicidade na geração de novas necessidades e desejos de consumo na sociedade 

contemporânea. Para tanto, as reflexões se iniciam em torno do aprimoramento dos 

meios de comunicação e o fortalecimento da publicidade. Logo em seguida, são 

apresentadas as relações entre publicidade e consumo. Por fim, tendo em vista que 

a pesquisa de campo se dará com jovens estudantes do Ensino Médio, 

considerações sobre a publicidade voltado ao público infantojuvenil, encerram a 

seção. 

   

3.1 DESENVOLVIMENTO DA MÍDIA E FORTALECIMENTO DA PUBLICIDADE 

 

O avanço tecnológico ocorrido nos últimos tempos revolucionou as formas de 

comunicação existentes de maneira significativa, possibilitando a transmissão de 

informações a um fluxo e velocidade jamais vistos. 

A partir desse momento, “as inovações tecnológicas e os novos recursos da 

mídia passaram a cumprir papel crucial na vida dos indivíduos, alterando suas 

formas de agir e pensar” (CANIATO e RODRIGUES, 2015, p. 143).  

Por essa razão, o conteúdo oferecido pelos meios de comunicação passa a 

induzir a construção de valores, regras de comportamento, projeções e imagens 

simbólicas capazes de modificar profundamente o modo de vida nas sociedades 

urbanas modernas (CAPRA, 2005).  

Nesse sentido, Thompson (1998, p. 14) esclarece: “o uso dos meios de 

comunicação transforma a organização espacial e temporal da vida social, criando 

novas formas de ação e interação [...]”.  

Além disso, considerando o impacto dos meios de comunicação no modo de 

vida dos indivíduos modernos, o autor afirma, mais adiante: “[...] o desenvolvimento 

da mídia não somente enriquece e transforma o processo de formação do self, como 

também produz um novo tipo de intimidade que não existia antes e que se diferencia 

[...] da interação face a face” (THOMPSON, 1998, P. 14). 
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Para efeito de esclarecimento, “atualmente, pode-se dizer que nas 

sociedades complexas o sistema da mídia abarca instituições como imprensa, rádio, 

TV aberta, TV a cabo, telemática [...]” (MAIA, 2007, p. 163). Dentro desse sistema, a 

publicidade destaca-se como um grande meio de comunicação com a massa. Sua 

finalidade é a de promover vendas e relações públicas. Por suas características, 

apresenta-se como um poderoso e rápido instrumento de se contatar consumidores 

espalhados em diferentes áreas geográficas e de diversas classes socioeconômicas 

(SILVA, 2005). 

A partir dessa revolução tecnológica, milhões de pessoas em todo o mundo 

passaram a se conectar através de computadores e celulares com acesso à internet, 

tendo acesso irrestrito às informações (HECKTHEUER, PIGNANELI, 

HECKTHEUER, 2017). Entretanto, ao mesmo tempo em que a sociedade 

contemporânea é beneficiada pelo uso da tecnologia no compartilhamento de 

informações, as mesmas estão sendo utilizadas para estimular o consumo através 

da publicidade.  

Por isso, diante do fortalecimento da publicidade, Benjamin, Bessa e Marques 

(2013, p. 48) alertam para o aumento da vulnerabilidade do consumidor, na medida 

em que 

 
o mundo virtual modificou os hábitos de consumo, mudou o tempo do 
consumo, agilizou informações e expandiu as possibilidades de publicidade, 
agravando os conflitos de consumo e a própria vulnerabilidade 
informacional, técnica, fática e jurídica do consumidor.   

 

Dessa forma, o advento da internet intensificou as possibilidades de consumo. 

E as mídias veiculadoras de informação, são as mesmas que retroalimentam esse 

ciclo vicioso de consumo (HECKTHEUER, PIGNANELI, HECKTHEUER, 2017). 

“Consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o que 

consumir pela mídia. Somos persuadidos a consumir pela mídia” (SILVERSTONE, 

2002, p. 150). Por essa razão, “o que se vê, na prática, é que a sociedade de 

consumo e a sociedade da informação (tecnologia) são duas faces da mesma 

moeda” (HECKTHEUER, PIGNANELI, HECKTHEUER, 2017, p. 1656).  

 Diante desse contexto, é preciso analisar a estreita relação entre publicidade 

e consumo, bem como o impacto dessa relação para a sociedade.  
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3.2 PUBLICIDADE E CONSUMO 

 

Segundo Coelho (2003), o desenvolvimento da publicidade está atrelado ao 

desenvolvimento da sociedade de consumo. Consequência do processo de 

industrialização, essa sociedade traça suas estratégias de incentivo ao consumo 

tendo a publicidade como componente mais importante, sendo essa prática exercida 

desde o final do século XIX. 

Na visão do autor, o papel da publicidade está diretamente ligado ao processo 

de construção da sociedade capitalista. Com a expropriação dos meios de produção 

de posse dos trabalhadores, como a terra e as ferramentas artesanais, restara a 

estes tornarem-se assalariados, prestando serviços para produtores rurais e 

industriais. 

Dessa forma, ficou determinada a impossibilidade dos trabalhadores 

produzirem seus próprios meios de subsistência. Assim, a satisfação de suas 

necessidades e as de seus familiares condicionou-se à compra de mercadorias. Por 

esse motivo, os trabalhadores passaram a depender das empresas produtoras e 

cada uma delas, por sua vez, começa a criar estratégias de divulgação visando a 

convencer os operários a adquirirem os seus produtos e não os dos concorrentes 

(COELHO, 2003). 

A perda do controle sobre os meios de subsistência representa, também, uma 

perda significativa da capacidade (poder) de definição das características destes 

meios, ou seja, de agora em diante, as empresas é quem determinam quais são as 

necessidades e como elas devem ser satisfeitas. Desse modo, “as necessidades 

perdem seus atributos genéricos, universais, manifestando-se sempre de forma 

singularizada” (COELHO, 2003, p. 7). 

Com o poder de definir necessidades de posse da sociedade capitalista de 

consumo fica difícil (quase impossível) “[...] saber o que é uma necessidade real e o 

que é uma necessidade criada pela publicidade” (COELHO, 2003, p. 7), afinal, 

novas necessidades são geradas a todo o momento. O que era uma necessidade 

simples, como saciar a sede, transformou-se na necessidade de adquirir 

determinada marca de refrigerante, suco, cerveja, etc (COELHO, 2003).  

O pensamento de Coelho corrobora a percepção de Guattari sobre as ações 

da sociedade capitalista de consumo (COELHO, 2003) ou do Capitalismo Mundial 
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Integrado (GUATTARI, 2001) concentrarem-se no campo da subjetividade, algo bem 

mais profundo e diretamente relacionado à geração de novas necessidades.  

Dessa forma, há o processo de geração de novas necessidades 

paralelamente ao processo retroativo dessas, nos quais busca-se a autorreprodução 

do modo de produção capitalista e todo o sistema social/político subjacente. Sendo 

originados das necessidades dos consumidores, os padrões capitalísticos são 

aceitos sem resistência (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). 

Na perspectiva de Guattari e Rolnik (2000, p.26), o Capitalismo Mundial 

Integrado é administrado por forças sociais que “compreenderam que a produção de 

subjetividade talvez seja mais importante do que qualquer tipo de produção, mais 

essencial até do que petróleo e energias”. Dessa maneira, é possível capitalizar o 

não capitalizável, ou seja, seres, valores, bens, modos de ser e de fazer, atitudes, 

etc.. Através de investimentos culturais e tecnológicos, subjetividades são 

produzidas sutilmente (PELBART, 2003). 

Nesse contexto, Tavares e Vargas (2017), tendo como referência a 

conceituação de Império em Pelbart (2003), observam que o capitalismo, para 

manter-se e expandir-se, necessitaria de capturar não mais territórios físicos, mas 

sim, o desejo de milhões de consumidores. Sendo assim, conectar o desejo dos 

consumidores na máquina de consumo, garantiria ao fluxo de capital circular, 

instaurando uma nova e promissora relação entre capitalismo e subjetividade. Com 

o auxílio da mídia e da publicidade, obter-se-ia a colonização do inconsciente. 

Perante essa colonização, Bauman (2007) alerta para a difusão de padrões 

de consumo em todos os aspectos e atividades da vida, penetrando o marketing em 

áreas da existência que até pouco tempo se encontravam fora dos domínios das 

trocas monetárias e, que não eram contabilizadas pelas estatísticas do PIB. 

Consequentemente, de uma maneira sutil e cuidadosamente disfarçada os 

consumidores vão sendo induzidos a transformarem-se em mercadorias, adquirindo 

aos poucos e para sempre as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria 

vendável (BAUMAN, 2008). 

Logo, 

 
tudo o que é produzido pela subjetivação capitalística – tudo o que nos 
chega pela linguagem, pela família, e pelos equipamentos que nos rodeiam 
não é apenas uma questão de ideia, não é apenas uma transmissão de 
significações por meio de enunciados significantes. Tampouco se reduz a 
modelos de identidade, ou a identificações com polos maternos, paternos, 
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etc.. Trata-se de sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas 
produtivas, as grandes máquinas de controle social e as instâncias 
psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo (GUATTARI e 
ROLNIK, 2000, P.27). 

 

Ademais, Tavares e Vargas (2017) analisam os processos capitalísticos de 

dominação como integrantes de importantes sistemas de submissão, habilmente 

dissimulados através da articulação dos sistemas de significação nos quais estão 

inseridos os indivíduos, como o campo da cultura e do consumo. “Em processos 

complementares, enquanto o capital se ocuparia da sujeição econômica, a cultura se 

ocuparia da sujeição subjetiva, integrando todos os níveis da produção e do 

consumo” (TAVARES e VARGAS, 2017, p. 157). 

Adorno e Horkheimer (1985) abordam o estreitamento entre a esfera 

econômica e cultural. Ao cunhar o termo “indústria cultural” os autores ressaltam a 

mercantilização da cultura tendo o objetivo de coibir o pensamento reflexivo e 

contribuir para a dominação do modo capitalista através da padronização e 

reprodução de comportamentos sugeridos.  

Portanto, a indústria cultural através da padronização de subjetividades 

elimina todas as diferenças e possibilidades de dissensões. Assim, a consciência 

dos indivíduos é produzida em grande escala e todos tornam-se homogeneizados: 

todos assistem aos mesmos programas, consomem os mesmos produtos, usam as 

mesmas roupas e, de maneira estrutural, acabam por adotar os mesmos 

pensamentos, sentimentos, desejos e atitudes (CANIATO e SANTOS, 2003). 

Consequentemente, a indústria cultural atua nos indivíduos no âmbito da 

semiformação, produzindo sujeitos “novos”, sujeitados ao processo de reprodução 

da sociedade capitalista em sua configuração vigente (MAAR, 2001).   

Em relação à produção de subjetividades voltadas ao consumo, Capra (2005) 

identifica como valor central da sociedade capitalista contemporânea –ganhar 

dinheiro– atrelado ao reforço constante de infinitas mensagens publicitárias de que a 

acumulação de bens materiais é o caminho que conduz à felicidade, o objetivo de 

toda a existência.  

Nessa lógica capitalista, a felicidade deve ser instantânea, a satisfação das 

necessidades deve ser imediata. A regra é consumir sem esperar, não renunciar a 

nada. Assim, “as políticas do futuro radiante foram sucedidas pelo consumo como 

promessa de um futuro eufórico” (LIPOVETSKY, 2004, p.60-61). 
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Entretanto,  

 
a sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação. 
Uma forma de causar esse efeito é depreciar e desvalorizar os produtos de 
consumo logo depois de terem sido alçados ao universo dos desejos do 
consumidor. Uma outra forma, ainda mais eficaz, no entanto, se esconde da 
ribalta: o método de satisfazer toda necessidade/desejo/vontade de uma 
forma que não pode deixar de provocar novas 
necessidades/desejos/vontades. O que começa como necessidade deve 
terminar como compulsão ou vício. E é isso que ocorre, já que o impulso de 
buscar nas lojas, e só nelas, soluções para os problemas e alívio para as 
dores e a ansiedade é apenas um aspecto do comportamento que não 
apenas recebe a permissão de se condensar num hábito, mas é avidamente 
estimulado a fazê-lo (BAUMAN, 2007, p. 106). 

 

Nesse contexto, o consumo é veiculado como a única fonte de satisfação, 

única solução para os problemas e anseios da vida moderna. Uma armadilha para 

os consumidores, pois ao se depararem novamente com a insatisfação, acabam 

entrando em um círculo vicioso e compulsivo. 

Tal é a perversidade da lógica capitalista que a sociedade de consumo não 

reconhece distinções entre classes. Dessa maneira, em qualquer lugar do mundo, o 

pobre é forçado a utilizar seus poucos recursos com objetos de consumo sem 

sentido, a fim de adequar-se aos padrões “ideais” e evitar a humilhação social e o 

sentimento de inadequação (BAUMAN, 2007).  

Considerando que a “venda” desses padrões “ideias” é realizada pela 

publicidade nos diversos meios de comunicação e internet, o trabalho passa a 

discutir, a partir desse momento, a influência da publicidade direcionada ao público 

infantojuvenil. 

 

3.3 O IMPACTO DA PUBLICIDADE NO PÚBLICO INFANTOJUVENIL  

 

A publicidade atua no campo subjetivo. Por meio da manipulação de imagens, 

novos desejos de consumo são instigados. Assim, “a centralidade da manipulação 

comercial das imagens, mediante a publicidade, a mídia e as exposições, [...] da 

vida diária, determina, portanto, uma constante reativação de desejos por meios de 

imagens” (FEATHERSTONE, 1995, p. 100). 

 
A esta conformação presente nas relações atuais —também com relação à 
infância e adolescência— desponta com vigor o caráter efêmero e mutante 
do que vem a ser consumido, sejam coisas, ideias, ‘atitudes’ ou 
comportamentos, entrecruzados com o mesmo vigor que se desenvolvem 
as tecnologias que operam na produção e sustentação deste cenário atual. 
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Ou seja, infância e adolescência são formas de consumo, uma economia 
subjetiva em que bens materiais e formas de vida equalizam-se a capitais 
de consumo (GUARESCHI, 2012, p. 266).  

 

Nesse sentido, tendo em vista que a sustentação desse caráter efêmero se 

dá através de imagens reproduzidas em novelas, filmes e séries, uma pesquisa 

realizada entre maio e agosto de 2017 pela Provokers para o Google e Meio & 

Mensagem com 2,5 mil jovens, homens e mulheres de 14 a 34 anos das classes 

ABC das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, revelou quais são as 20 personalidades 

mais influentes entre os jovens do Brasil. O estudo intitulado “Os Influenciadores – 

Quem Brilha na Tela dos Brasileiros” levou em consideração personalidades de 

vídeo digital e televisão (aberta e paga), exceto atletas, músicos e outras atividades 

de presença esporádica em telas. 

Considerando a influência da época e do contexto em que a coleta de dados 

foi realizada, de acordo com os dados levantados, o topo do ranking é ocupado por 

Whindersson Nunes, dono do maior canal do YouTube do Brasil em número de 

inscritos, atualmente na casa dos 26 milhões. Na sequência estão o apresentador 

Rodrigo Faro e o casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo. A lista completa está 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Personalidades em vídeo (TV, cinema, internet) mais influentes do Brasil  
Posição Personalidade Atividade Posição Personalidade Atividade 

1º Whindersson Nunes Youtuber 11º Rodrigo Hilbert Apresentador 

2º Rodrigo Faro Apresentador 12º Kéfera Youtuber 

3º Lázaro Ramos Ator 13º Wagner Moura Ator 

4º Taís Araújo Atriz 14º Lucas Lira Youtuber 

5º Flavia Calina Youtuber 15º Grazi Massafera Atriz 

6º Juliana Paes Atriz 16º Bia (Canal Boca Rosa) Youtuber 

7º Paolla Oliveira Atriz 17º Christian Figueiredo Youtuber 

8º Julio Cocielo Youtuber 18º Marina Ruy Barbosa Atriz 

9º Felipe Castanhari Youtuber 19º  Bruna Marquezine Atriz 

10º Felipe Neto Youtuber 20º Camila Coelho Youtuber 

Fonte: Adaptado de Meio & Mensagem, 2017. 
 

Percebe-se que apesar de constar na lista celebridades da TV, como atores e 

apresentadores, o mundo digital está cada vez mais presente na vida dos jovens 

brasileiros. Das 20 personalidades selecionadas, 10 são youtubers, ou seja, pessoas 

que possuem um canal no YouTube onde postam vídeos de conteúdos variados. 
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De olho nessa realidade, as grandes empresas estão utilizando o potencial da 

internet e dessas personalidades digitais para divulgarem seus produtos e 

estimularem novos desejos de consumo. Todavia, o que requer atenção é que 

muitas crianças também estão assumindo esse papel publicitário, são os famosos 

“youtubers mirins”. 

  
Dada a sua visibilidade e o seu poder de influência, os youtubers mirins são 
identificados e reconhecidos pelo mercado como potenciais promotores de 
venda. Assim, essas crianças veiculam conteúdos como dicas de moda, 
fitness, brinquedos etc. (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 46). 

 

Fato é que o “processo de posicionamento no mercado infantil guarda relação 

como o que é feito para o mercado adulto, o que vai mudar é a capacidade da 

criança em compreender as mensagens transmitidas” (VELOSO, HILDEBRAND e 

CAMPOMAR, 2012, p. 71).  

Logo, o público infantojuvenil ao se deparar com tantos estímulos muitas 

vezes não consegue discernir sobre os elementos publicitários de forma efetiva, 

visto que sua capacidade biopsicológica ainda se encontra em desenvolvimento 

(INSTITUTO ALANA, 2016). Por isso, “a publicidade e comunicação mercadológica 

dirigidas ao público infantil violam sua integridade física e psíquica, na medida em 

que se aproveitam de sua hipervulnerabilidade para a persuasão e a sedução para a 

compra de determinado produto ou serviço” (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 73.  

Nesse sentido, à lógica capitalista não interessa os efeitos nocivos da 

publicidade na formação psíquica de crianças e jovens. Desde que estes consumam 

ou que induzam seus pais ou responsáveis a consumirem, “vale tudo” para tornar 

permanente a insatisfação e a compulsão por novos objetos de consumo. 

Diante desse cenário e considerando as condições atuais do planeta 

apresentadas na seção anterior, entende-se que “a forma atual do capitalismo global 

é insustentável dos pontos de vista ecológico e social, e por isso não é viável a 

longo prazo” (CAPRA, 2005, p. 176). Portanto, “o grande desafio do século XXI é da 

mudança do sistema de valores que está por trás da economia global, de modo a 

torná-lo compatível com as exigências da dignidade humana e da sustentabilidade 

ecológica” (CAPRA, 2005, p. 268). 

No caminho a ser percorrido, a educação desponta como recurso 

imprescindível para a sociedade contemporânea. Somente a educação é capaz de 

atribuir liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação a toda a 
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sociedade. Esses requisitos são essenciais para que os indivíduos permaneçam, 

tanto quanto possível, donos de seu próprio destino (Delors, 1998). Por essa razão, 

a educação pode ser considerada como a base para a construção de um modo de 

vida sustentável, tendo em vista a harmonia entre seres vivos, relações sociais, 

meios produtivos e o meio ambiente. 

Desse modo, a alfabetização midiática e informacional será o tema discutido 

na próxima seção, com a proposta de empoderamento dos cidadãos, principalmente 

crianças e jovens, para que possam se posicionar de forma crítica, ética e reflexiva 

frente às informações publicitárias veiculadas na mídias e internet, tendo em vista  a 

adoção do consumo sustentável em prol do desenvolvimento local sustentável. 
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4 ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA E INFORMACIONAL (AMI) PARA A 

SUSTENTABILIDADE  

 

A proposta desta seção é refletir sobre a metodologia idealizada pela 

UNESCO, a Alfabetização Midiática e Informacional (AMI), como base para o 

desenvolvimento local sustentável. A AMI é um conjunto de competências que 

procura despertar o senso crítico e o pensamento reflexivo diante do enorme volume 

de informações existentes e do fortalecimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) no mundo. Assim, a seção está estruturada em duas partes. A 

primeira aborda os conceitos que deram origem à AMI: competência em informação 

e alfabetização midiática. Na segunda parte, a metodologia da AMI é apresentada, 

bem como exemplos de sua implementação ao longo do mundo. 

 

4.1 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA: dois 

conceitos inter-relacionados 

 

A realidade da sociedade contemporânea exige cada vez mais de seus 

integrantes habilidades para lidar com uma imensa gama de informações que 

permeiam diariamente sua vida cotidiana. Por isso, saber lidar com o fluxo acelerado 

de informações e, principalmente, dar-lhes significado e interpretá-las, é tarefa 

imprescindível dos sujeitos modernos (GUARESCHI, 2000). 

Para efeito de conceituação, entende-se por informação um instrumento 

capaz de transformar a consciência dos indivíduos e a de seu grupo social, sendo 

capaz de produzir conhecimento, modificando seu estoque mental de saber e 

trazendo benefícios para seu aprimoramento e para a sociedade em que vive 

(BARRETO, 2002). 

Para Araujo (1994, p. 84) a informação é a mais poderosa força de 

transformação do indivíduo. Segundo a autora, “[o] poder da informação, aliado aos 

modernos meios de comunicação de massa, tem a capacidade ilimitada de 

transformar culturalmente o homem, a sociedade e a própria humanidade como um 

todo”. 

Nesse sentido, Smit e Barreto (2002) analisam a tecnologia como facilitadora 

de maior e melhor acesso às informações disponíveis. Porém, diante da enorme 
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quantidade de informações existentes, os autores asseveram a necessidade de 

qualificação por parte dos receptores da informação (consumidores). Para eles, é 

preciso desenvolver competências que possibilitem uma melhor assimilação da 

informação, para que esta, bem compreendida, traga benefícios para o 

aprimoramento pessoal e dos espaços de convivência. 

Fleury e Fleury (2001) esclarecem que a definição de competência está 

relacionada a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, um 

conjunto de capacidades humanas. Assim, a competência é considerada como um 

estoque de recursos que o sujeito detém a fim de realizar um alto desempenho.  

Tendo em vista o conceito de competência associado ao poder da 

informação, fica evidente a relevância da competência em informação na sociedade 

contemporânea, afinal, ela está direcionada a “[...] um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agreguem valor, direcionados à informação e seu vasto universo” 

(FLEURY E FLEURY, 2000 apud DUDZIAK, 2003, p. 24). 

Para Belluzzo (2010, p. 23) a competência em informação 

 
[...] constitui-se em processo continuo de interação e internalização de 
fundamento conceituais, atitudinais e de habilidades específicas como 
referenciais à compreensão da informação e de sua abrangência, em busca 
da fluência e das capacidades necessárias à geração do conhecimento 
novo e sua aplicabilidade ao cotidiano das pessoas e das comunidades ao 
longo da vida.  

 

Nessa perspectiva, considera-se como um sujeito competente em informação 

aquele que adota “um comportamento informacional apropriado para identificar, 

mediante qualquer canal ou meio, a informação adequada às suas necessidades 

informacionais, levando ao uso sábio e ético da informação na sociedade” 

(JOHNSTON e WEBBER, 2003, p. 348). 

Ainda de acordo com Belluzzo (2010), as pessoas competentes em 

informação são capazes de identificar suas necessidades informacionais e 

estabelecer onde e como acessar efetivamente a informação necessária. Ademais, 

são passiveis de avaliar a relevância e a pertinência do conteúdo acessado, 

conseguindo organizar e transformar a informação em conhecimento. Dessa 

maneira, aprendem a aprender de forma contínua e autônoma. 

É preciso destacar que a competência em informação é conquistada através 

da educação. E por isso, em consonância com o pensamento de Beluzzo (2010), 
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Delors (1998), no Relatório preparado para a UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) sobre a educação para o século 

XXI, preconiza ser a capacidade de aprender a aprender um dos pilares da 

educação ao longo de toda a vida, ou seja, ou um processo contínuo e permanente 

de educação. 

Segundo o relatório, a educação ao longo de toda vida é o meio de se chegar 

ao exercício de uma cidadania ativa. O objetivo é contribuir para que cada indivíduo 

seja autônomo e saiba conduzir o seu destino, num mundo onde a rapidez das 

mudanças associado ao fenômeno da globalização, modifica a relação entre 

indivíduos, espaço e tempo (DELORS, 1998). 

Levando em conta a velocidade das mudanças tecnológicas e as 

preocupações da UNESCO em construir uma educação ao longo de toda a vida, na 

década de 1960 a expansão dos veículos de comunicação de massa, principalmente 

a televisão, gerou grandes inquietações a esse respeito. Para a organização, ficou 

latente a necessidade de uma educação que permitisse a capacitação crítica para 

fazer frente a essa nova modalidade de comunicação (GONNET, 2004). 

Dessa maneira, instituiu-se a preocupação com a educação direcionada para 

as mídias, inicialmente denominada mídia-educação. Assim, segundo o conceito 

elaborado pela UNESCO em 1979, a mídia-educação compreende 

 
todas as maneiras de estudar, aprender e ensinar em todos os níveis (...) e 
em todas as circunstâncias, a história, a criação, a utilização e a avaliação 
das mídias enquanto artes práticas e técnicas, bem como o lugar que elas 
ocupam na sociedade, seu impacto social, as implicações da comunicação 
mediatizada, a participação, a modificação do modo de percepção que elas 
engendram, o papel do trabalho criativo e o acesso às mídias (UNESCO, 
1984 apud BÉVORT e BELLONI, 2009).  

 

Com o passar do tempo, o termo mídia-educação evoluiu para letramento, 

alfabetização ou competência midiática utilizados na Espanha e nos países latino-

americanos e a expressão media literacy é mais recorrente na língua inglesa 

(WILSON et al, 2013). 

Importante ressaltar, a UNESCO (2016) prioriza o termo alfabetização ao 

analisar sua evolução ao longo das últimas décadas. Em resposta ao maior poder e 

impacto da informação, o termo adquire aspectos situacional, pluralista e dinâmico. 

Dessa forma, os indivíduos passam a necessitar de desenvolver múltiplas 

alfabetizações tais como: “ciberalfabetização, alfabetização digital, e-alfabetização, 
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alfabetização informacional, alfabetização midiática, alfabetização em notícias, 

alfabetização tecnológica ou de TIC e muitas outras” (UNESCO, 2016b, p. 27). 

Nessa linha de pensamento, a UNESCO (2016, p. 29) entende que a 

expressão alfabetização midiática está relacionada com a “[...] habilidade de 

compreender, selecionar, avaliar e usar as mídias como fornecedor, processador ou 

produtor de informação”. 

Para García-Ruiz, Ramírez-García e Rodríguez-Rosell (2014), a educação 

midiática tendo por base a tecnologia é fundamental para a formação de indivíduos 

mais criativos, participativos e com mais responsabilidade e visão crítica. Além disso, 

com a alfabetização midiática esses indivíduos estariam mais aptos a refletir sobre 

suas relações com o meio em que vivem e a desenvolver valores e princípios éticos.  

Diante disso, as autoras indicam a relevância de se introduzir dentro da 

alfabetização midiática aspectos morais que possam contribuir para o discernimento 

frente às decisões de consumo a serem tomadas. Seria possível, assim, buscar um 

equilíbrio entre as necessidades verdadeiras e as necessidades subjetivamente 

engendradas, um equilíbrio entre a razão e a emoção (GARCÍA-RUIZ, RAMÍREZ-

GARCÍA e RODRÍGUEZ-ROSELL, 2014). 

Referindo-se à realidade atual de como a informação é produzida e 

consumida, as autoras utilizam o termo ‘prosumidor’, cunhado por McLuhan na 

década de 1970, para afirmar que na sociedade contemporânea é possível ser 

simultaneamente produtor e consumidor de informação, assumindo papel de 

protagonista diante dos novos meios de comunicação (GARCÍA-RUIZ, RAMÍREZ-

GARCÍA e RODRÍGUEZ-ROSELL, 2014). 

Portanto, mediante a alfabetização midiática, um sujeito prosumidor adquire 

uma gama de competências que o capacita para o desempenho do papel de 

consumidor de recursos audiovisuais e o de produtor de mensagens e conteúdos de 

forma autônoma e criativa (GARCÍA-RUIZ, RAMÍREZ-GARCÍA e RODRÍGUEZ-

ROSELL, 2014). 

Considerando a relevância dos temas competência em informação e 

alfabetização midiática e a estreita ligação entre ambas, nas últimas décadas, a 

UNESCO tem optado pela junção dos termos em um conceito composto: a 

Alfabetização Midiática e Informacional (AMI). 
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4.2 ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA E INFORMACIONAL (AMI) PARA O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 

 

Para compreender o conceito da Alfabetização Midiática e Informacional 

(AMI), a UNESCO, com base em Ralph Catts e Jesus Lau (2008), definiu os 

resultados e elementos que o compõe. Ver Figura 5. 

 

Figura 5 – Resultados e elementos da alfabetização midiática e informacional 

 
Fonte: Wilson et al, 2013, p. 18. 

 

Dessa modo, percebe-se que “a alfabetização informacional enfatiza a 

importância do acesso à informação e a avaliação do uso ético dessa informação”. 

Enquanto que “a alfabetização midiática enfatiza a capacidade de compreender as 

funções da mídia, de avaliar como essas funções são desempenhadas e de engajar-

se racionalmente junto às mídias com vistas à auto expressão” (WILSON et al, 2013, 

p. 18). 

Diante desse contexto, a Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) 

assume a respectiva definição: 

 
[...] um conjunto de competências que empodera os cidadãos para acessar, 
recuperar, compreender, avaliar, usar, criar e compartilhar informações e 
conteúdos midiáticos de todos os formatos, usando várias ferramentas, com 
senso crítico e de forma ética e efetiva, para que participem e engajem-se 
em atividades pessoais, profissionais e sociais (UNESCO, 2016b, p. 29). 

 

Logo, o objetivo principal da AMI é promover o empoderamento das pessoas 

para que exerçam seus direitos universais e suas liberdades fundamentais. Assim 

como a liberdade de opinião e de expressão, e para que procurem transmitir e 

receber informações, aproveitando as oportunidades emergentes de maneira mais 
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eficaz, ética e eficiente, em busca do benefício de todos os indivíduos (UNESCO, 

2016b).  

Nesse sentido, o Quadro 4 traz os benefícios a serem atingidos pelo 

empoderamento por meio da AMI em detrimento de uma abordagem essencialmente 

protecionista. 

 

Quadro 4 – Empoderamento versus apenas protecionismo 

 
Fonte: Grizzle et al., 2016, p. 83. 
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A partir dessa perspectiva, [...] o objetivo da alfabetização midiática não é 
'empoderar' os jovens por meio de estratégias disciplinares específicas, mas 
sim proporcionar oportunidades de participação democrática localizadas. 
Em tais contextos, representações midiáticas hegemônicas e processos 
institucionais podem ser potencialmente negociados de forma criativa. Isto 
pode conduzir a uma forma de proficiência social que é essencial para a 
cidadania bem sucedida" (DEZUANNI, 2009, pg. 41). 

 

Dessa maneira, a AMI pode ser concebida como um modelo evolutivo que 

tem como origem a relação entre as dimensões tecnológica, política, econômica, 

social e cultural. Ademais, a AMI, também, está muito interligada à diversidade 

cultural e à diversidade linguística que permeia as competências culturais, auxiliando 

a promoção do diálogo intercultural (UNESCO, 2016b). 

Nesse contexto, a UNESCO (WILSON et al, 2013) entende que a definição da 

AMI, reúne em apenas um conceito os vários conceitos inter-relacionados dentro 

das diversas noções de alfabetização existentes, tais como alfabetização 

informacional, alfabetização midiática, alfabetização em TIC e alfabetização digital, 

entre outras. Na Figura 6 se encontra a representação dessas variações. 

 

Figura 6 – A ecologia da AMI: noções de AMI 

 
Fonte: Wilson et al, 2013, p. 19. 
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Diante disso, os diferentes tipos de alfabetização se complementam e se 

sobrepõem na medida em que se referem aos aspectos apresentados no Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Aspectos de convergência entre os tipos de alfabetização em tempos de 
novas tecnologias 

Aspectos de 
convergência 

Tipos de alfabetização 

A objetos de 
interesse 

A alfabetização informacional está relacionada a como são gerenciados os 
dados e as informações de qualquer formato, usando diferentes ferramentas 
tecnológicas. A alfabetização midiática mantém sua ênfase nas mídias para 
uma boa democracia e um bom desenvolvimento. [...] Existe, atualmente, uma 
convergência teórica e empírica, mesclando alfabetização midiática, 
alfabetização informacional, alfabetização em TIC e alfabetização digital, o que 
exige um novo conjunto que combine competências e mecanismos 
colaborativos.  

À abordagem com 
base em direitos 

Todos os tipos de alfabetização estimulam a promoção dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, especialmente a liberdade de expressão e o acesso 
à informação (consulte a Declaração Universal dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas, Artigo 19). A alfabetização midiática está especificamente 
relacionada à liberdade de expressão, liberdade de imprensa e pluralismo 
midiático, ao passo que a alfabetização informacional ressalta o direito de 
buscar, receber e transmitir informações e ideias por meio de qualquer mídia 
sem considerar fronteiras. A alfabetização digital se refere às informações 
(digitais) e à abertura, à pluralidade, à inclusão e à transparência de qualquer 
TIC, em particular, na internet.  

Ao pensamento 
crítico e reflexivo 

As alfabetizações mencionadas enfatizam a avaliação crítica das informações 
e do conteúdo midiático, além de exigirem uma compreensão das funções dos 
provedores de mídia e informação (produtos, serviços e processos) na 
sociedade.  

À produção de 
competências 

Todas as alfabetizações têm em comum o objetivo de produzir a habilidade 
nas pessoas de acessar, avaliar, criar e compartilhar as informações e as 
mensagens da mídia ao usar vários meios, incluindo as TIC. Embora seja 
importante reconhecer as diversas origens desses modelos, elas claramente 
são compatíveis entre si e se complementam.  

Ao impacto na vida 
pessoal, social e 

profissional 

Os vários tipos de alfabetização são essenciais para os cidadãos – crianças, 
jovens, mulheres e meninas, pessoas com necessidades especiais, grupos 
indígenas e minorias étnicas –, pois permitem que eles se mantenham 
informados, envolvidos e engajados no desenvolvimento social, econômico e 
político como colaboradores iguais. As informações, os conteúdos midiáticos e 
quaisquer produtos/serviços digitais também exercem uma grande influência 
na vida pessoal, social e profissional. A alfabetização midiática possui fortes 
conotações sociais, enquanto que a alfabetização informacional está 
relacionada à criação e ao uso bem-informado do conhecimento e dos 
processos de aprendizagem. Esses dois conceitos incluem a noção da AMI 
para o lazer, principalmente ao usar as TIC digitais.  

À abordagem 
interdisciplinar 

A alfabetização informacional e a alfabetização midiática ajudam a fornecer as 
competências necessárias para a vida no século XXI e a necessidade de lidar 
com enormes volumes de dados, informações e mensagens de mídia 
viabilizados por diferentes plataformas e provedores de informação e 
comunicação. É uma atitude lógica combinar esses modelos (alfabetização 
midiática e alfabetização informacional) com outros modelos complementares, 
como a alfabetização em TIC e a alfabetização digital, que podem ser usados 
para desenvolver um conjunto de competências necessárias no novo ambiente 
tecnológico, além de poderem ser viabilizadas conjuntamente. Essa integração 
pode ajudar a promover a participação das pessoas nas sociedades do 
conhecimento. 

Fonte: Adaptado de UNESCO, 2016b, p. 29-30. 
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Analisando os aspectos de convergência entre os diversos tipos de 

alfabetização contemplados no conceito de alfabetização midiática e informacional 

(AMI) entende-se que há uma preocupação com a promoção dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais, especialmente a liberdade de expressão e o acesso à 

informação a todos os cidadãos – crianças, jovens, mulheres e meninas, pessoas 

com necessidades especiais, grupos indígenas e minorias étnicas – na intenção de 

que se mantenham informados, envolvidos e engajados como colaboradores ativos 

no desenvolvimento social, econômico e político. Por essa razão, a alfabetização 

informacional e a alfabetização midiática ajudam a fornecer as competências 

necessárias para a vida no século XXI frente a necessidade de lidar com enormes 

volumes de dados, informações e mensagens de mídia veiculadas nas diferentes 

plataformas e provedores de informação e comunicação (UNESCO, 2016b). 

Em relação às competências, é importante destacar que o Marco de 

Avaliação da AMI propõe 12 competências principais, todavia a UNESCO não 

estabelece um padrão comum de competências em AMI, mas oferece sugestões às 

instituições nacionais para que elas decidam sobre o padrão nacional das 

competências em AMI mais adequado (UNESCO, 2016b). 

 
Além disso, as competências em AMI são uma combinação de três 
elementos: atitudes, conhecimentos e habilidades. E esses três elementos, 
quando combinados, apresentam uma conotação mais ampla e são mais 
relevantes em um ambiente complexo, porque incluem fatores cognitivos, 
metacognitivos e não cognitivos”. Atitudes, conhecimentos e habilidades, 
referentes a vários aspectos, práticas, ferramentas e atores, exercem juntos 
um papel importante no Marco de Avaliação da AMI, assim como nos 
processos de aprendizagem e ensino, ou para se candidatar a um emprego 
e participar da vida social. (GRIZZLE et al., 2016, p. 117). 

 

Essas 12 competências propostas pelo Marco de Avaliação da AMI, 

distribuem-se em três subáreas de acordo com os componentes: acesso, avaliação 

e criação. Esses componentes são termos amplos diretamente ligados às áreas da 

AMI como ilustrado na Figura 7 da próxima página. 
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     Figura 7 – Componentes gerais da AMI associados às áreas da AMI.  

 
     Fonte: UNESCO, 2016b, p. 56. 

 

Para melhor entendimento, os três componentes da AMI estão descritos com 

maior clareza no Quadro 6 da página seguinte. 
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Quadro 6 – Descrição dos componentes da AMI 
COMPONENTES DA AMI 

Componente 1 – 
acesso:  

Reconhecer a 
demanda, ser 

capaz de procurar, 
acessar e 
recuperar 

informações e 
conteúdos 
midiáticos. 

O primeiro componente da AMI, fundamental, é compreendido como a 
habilidade de acessar, recuperar e armazenar informações e conteúdos 
midiáticos, usando tecnologias apropriadas. Inclui a habilidade de 
reconhecer a necessidade da informação, conteúdo midiático e 
conhecimento e a habilidade de identificar informações e conteúdos 
midiáticos úteis de todas as fontes e formatos, incluindo os formatos 
impresso, sonoro, visual e digital, para atender a essa necessidade. A 
recuperação pode ser de bibliotecas, museus, arquivos pessoais ou 
qualquer outra fonte e que possa ser armazenada física ou 
eletronicamente. 

Componente 2 – 
avaliação: 

Compreensão, 
avaliação e 
aferição das 

informações e 
mídia. 

Este segundo componente da AMI é definido como a habilidade de 
compreender, avaliar e aferir de forma crítica as informações, os 
conteúdos midiáticos, o trabalho e as funções das instituições de mídia e 
informação no contexto dos direitos humanos universais e liberdades 
fundamentais. Isso inclui comparar fatos, distinguir fatos de opiniões, 
estar ciente do momento atual (novo/notícias/obsoleto), identificar 
ideologias e valores básicos e questionar como as forças sociais, 
econômicas, políticas, profissionais e tecnológicas moldam a informação 
e o conteúdo midiático. Envolve, também, a avaliação da qualidade 
(precisão, relevância, atualidade, confiabilidade e completude) das 
informações. Além disso, nesta era de sobrecarga de informação, os 
indivíduos precisam dominar habilidades técnicas de organização, 
seleção e síntese de mídia e informação. Uma compreensão da natureza, 
das funções e das operações das instituições de mídia, profissionais de 
mídia e provedores de informação é fundamental para saber como 
desconstruir informações e mensagens de mídia. É importante 
reconhecer o papel da mídia e da informação no contexto mais amplo, 
principalmente para promover a liberdade de expressão, a liberdade e o 
acesso à informação. Isso ajudará, ainda, a compreender a relação e o 
impacto da AMI com a cidadania, a democracia e a boa governança. Os 
indivíduos com alfabetização midiática e informacional reconhecem o 
poder econômico, social e político, bem como o controle das empresas de 
mídia, dos provedores de informação e das instituições públicas. 

Componente 3 – 
criação:  

Criação, utilização 
e monitoramento 

das informações e 
conteúdos 
midiáticos. 

Este terceiro componente da AMI é definido como a habilidade de 
dominar o know-how de produção de informação, conteúdo midiático e 
novo conhecimento, e a habilidade de comunicar-se com os outros com 
eficácia. Inclui, ainda, o uso ético e eficaz da informação, do conteúdo 
midiático e do conhecimento em geral, por exemplo, os aspectos da 
propriedade intelectual. Ter alfabetização midiática e informacional não só 
significa estar capacitado com habilidades analíticas e de produção, como 
também exige conhecimento sobre mídia e informação e requer atitudes e 
valores éticos para usar as mídias, as informações e as TIC. Os cidadãos 
com competências em AMI são aqueles que participam e monitoram os 
processos democráticos. O século XXI oferece novas formas de ser 
criativo, inovador e colaborativo: com os aplicativos da internet web 2.0, 
todos com acesso adequado às TIC e habilidades relacionadas que 
podem produzir, compartilhar, estabelecer uma rede e monitorar as 
informações e as mensagens de mídia. Portanto, a produção de mídia e a 
criação de conhecimento, assim como o uso e o monitoramento do 
impacto, são elementos fundamentais da AMI. 

Fonte: Adaptado de UNESCO, 2016b, p. 57. 
 

Com base nesses componentes, uma série de atividades relacionadas à AMI 

foi definida e recomendada (UNESCO, 2016b). Para melhor compreensão, o Quadro 
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7 apresenta um resumo dos componentes, das atividades e das competências em 

AMI. 

 

Quadro 7 – Resumo dos componentes, das atividades e das competências em AMI

Fonte: UNESCO, 2016b, p. 59. 
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Nesse sentido, Alexander (2007 apud Grizzle et al, 2016, p. 165) ressalta que 

a AMI 

 

pode estimular capacidades fundamentais e promover a liberdade de 
expressão em múltiplas perspectivas, protegendo, assim, culturas 
vulneráveis daquilo que alguns especialistas chamam de “colonização das 
mentes”, como quando modos de consumo e formas de viver [...] são 
adotados sem senso crítico [...]”. 

 

Diante desse cenário, dentre os diversos tipos de alfabetização contemplados 

pela AMI, o presente estudo destaca a alfabetização publicitária como de extrema 

relevância para a sociedade contemporânea. 

Visto que a publicidade exerce influência em todos os aspectos da vida e é 

preciso uma alfabetização midiática e informacional com foco na publicidade para 

que os indivíduos se tornem capacitados a se posicionarem de forma crítica e 

reflexiva perante a avalanche de ‘convites’ ao consumo constantemente divulgados. 

Esse posicionamento reflexivo é de extrema necessidade porque a 

publicidade seleciona programas segundo seus princípios e valores, e estes 

raramente oferecem um conteúdo culturalmente enriquecedor. Dessa maneira, há a 

possibilidade de confundir ou até mesmo iludir aqueles com menor capacidade de 

reflexão crítica. Por isso, acredita-se que grandes companhias de publicidade muito 

raramente irão patrocinar programas de fundo crítico e ideológico como as 

atividades da indústria militar, a denúncia do perigo de plantas transgênicas, a 

degradação ambiental, etc. (GUARESCHI, 2000). 

O que se vê, ao contrário, é um discurso imediatista, viva o hoje sem pensar 

no amanhã, consuma agora sem pensar nas consequências futuras, compre 

determinado produto e seja feliz.  

Assim sendo, a mercê de um conteúdo pouco instrutivo, a sociedade acaba 

por não se informar adequadamente sobre importantes questões. Como por 

exemplo, informar-se de que “a utilização excessiva dos recursos naturais, o grande 

desenvolvimento tecnológico e o consumismo exacerbado, dentre outros fatores, 

geraram o desgaste do meio ambiente natural” (LEMOS, 2014, p.78). E que este 

desgaste coloca em cheque tanto a sua sobrevivência quanto a do planeta inteiro. 

Portanto, faz-se mais do que urgente o investimento em educação de 

qualidade, além de ser condição indispensável para a construção de uma sociedade 

sustentável, é essencial para a viabilização de sociedades livres, participativas e 
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democráticas. Paralelamente, a alfabetização midiática e informacional (AMI) 

capacita indivíduos em cidadãos livres, críticos e autônomos, capazes de aprender a 

aprender em uma educação ao longo de toda a vida (UNESCO, 2016b). 

Reconhecendo o potencial da AMI, muitas nações, estabelecendo parcerias 

entre governos e instituições não governamentais, estão criando estratégias para 

sua implementação em setores vulneráveis de cada localidade. Na África do Sul, por 

exemplo, foi desenvolvido o Media Action Plan (MAP), um plano de ação midiático 

para informar sobre HIV, AIDS e o papel da política de gênero, além de mitigar os 

efeitos da pandemia na indústria midiática. Em Marrocos, o governo decidiu adaptar 

o currículo nacional e realizar um programa-piloto para inserir a AMI. Por sua vez, o 

Instituto Nacional de Saúde e Bem-Estar da Finlândia produziu e enviou a todas as 

creches do país as diretrizes nacionais para a educação midiática. Pensando no 

longo prazo, em Cingapura foi desenvolvido um plano de dez anos, a estratégia 

Intelligent Nation 2015 (iN2015), com o intuito de ajudar na compreensão do 

potencial que o acesso à mídia e à informação pode proporcionar a indivíduos, 

governo e empresas nos níveis micro e macro da sociedade. (Grizzle, et al, 2016). 

Enfim, esses são alguns dentre os vários exemplos existentes sobre a 

implementação da AMI pelo mundo. 

Em relação ao Brasil, o país participou em Marrocos, da primeira edição do 

International Forum on Media and Information Literacy (MIL), em 2011, juntamente 

com mais trinta e nove (39) países, que representaram os cinco continentes. No 

encontro foi reafirmada a convicção de que a AMI é um direito humano fundamental, 

principalmente na era da informação e da convergência de tecnologias de 

comunicação, vivenciadas atualmente. Visto que a AMI fortalece a qualidade da vida 

humana, enfatizaram sua relevância para o desenvolvimento social, econômico e 

cultural, e para a cidadania, com foco na juventude (DUDZIAK, FERREIRA e 

FERRARI, 2017).  

Ademais, o país sediou pela primeira vez, entre outubro e novembro de 2016, 

a Semana Global AMI 2016 e seu evento principal, a Media and Information Literacy 

and Intercultural Dialogue – MILID Conference, além da primeira Assembleia Geral 

da Aliança Global de Parcerias em AMI, com o propósito de explorar o potencial da 

AMI em aprimorar os novos paradigmas transdisciplinares para os direitos humanos, 

a inclusão social, o diálogo cultural e o combate ao discurso de ódio. Nesse 

contexto, o principal objetivo da Semana Global AMI foi a promoção de conexões de 
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AMI entre organizações internacionais, universidades, grupos de pesquisa e 

educadores, associações, especialistas em informação e bibliotecários, profissionais 

de mídia, gestores de políticas e reguladores, ONGs e profissionais da AMI de todo 

o mundo a fim de conscientizar o público sobre a importância da Alfabetização 

Midiática e Informacional em âmbito global, bem como estimular a cooperação, a 

mobilidade e o compartilhamento (UNESCO, 2016a). 

No Brasil, a Semana Global AMI teve como anfitriã a Universidade de São 

Paulo (USP), que faz parte da Rede de Universidades UNESCO-UNAOC MILID 

(Rede Universitária Internacional de Alfabetização em Mídia e Informação e Diálogo 

Intercultural (MILID) comanda pela UNESCO e pela Aliança das Civilizações das 

Nações Unidas (UNAOC)) desde as discussões iniciais em 2010 na Suécia, e seu 

estabelecimento formal em Marrocos no ano de 2011, por meio de sua Pró-reitoria 

de Cultura e Extensão e de sua Escola de Comunicação e Artes (UNESCO, 2016a). 

No entanto, apesar dos esforços em torno da promoção da AMI no Brasil,  

 
discutir o desenvolvimento da competência midiática e informacional 
remete-nos a pensar na fragilidade da educação, das escolas e das 
bibliotecas escolares. Além das dificuldades socioeconômicas, infelizmente 
a educação formal brasileira é ainda muito tradicional e conteudista, 
deixando pouco espaço para as descobertas, para as novas formas de 
apreender (DUDZIAK, FERREIRA e FERRARI, 2017, p. 244). 

 

Desse modo, entende-se que o país ainda tem um longo e árduo percurso de 

adequações até conseguir atingir o estágio atual de promoção e implementação da 

AMI já apresentado por algumas nações como África do Sul, Marrocos, Cingapura e 

Finlândia, como demonstrado anteriormente.   

Para melhor compreensão da educação escolar, a matriz curricular do Ensino 

Médio do Estado de São Paulo será analisada na seção posterior. 
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5 EDUCAÇÃO ESCOLAR: ANÁLISE DO CURRÍCULO DO ENSINO 

MÉDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB A PERSPECTIVA DA 

SUSTENTABILIDADE 

 

Esta seção busca compreender as particularidades do currículo do Ensino 

Médio do Estado de São Paulo. Para tanto, tem-se inicialmente considerações 

preliminares sobre a educação escolar e sua relevância para a sociedade. Logo em 

seguida as legislações nacionais são apresentadas como base para a elaboração do 

currículo do Ensino Médio. E, por fim, é realizada uma análise do currículo do Ensino 

Médio do Estado de São Paulo, principalmente no que tangue aos temas abordados 

neste estudo como mídia, consumo, meio ambiente e sustentabilidade. 

 

5.1 EDUCAÇÃO ESCOLAR: reflexões preliminares 

 

O Relatório de Monitoramento Global da Educação (Relatório GEM) de 2016, 

“Educação para as pessoas e o planeta: criar futuros sustentáveis para todos” traça 

um panorama da educação escolar ao redor do mundo. De acordo com o Relatório 

GEM, cerca de 30% das crianças de famílias mais pobres em países de renda baixa 

nunca frequentaram uma escola, o que representa em média 25 milhões de crianças 

(UNESCO, 2016d). 

Além disso, estavam em uma escola em 2014, 91% das crianças em idade de 

frequentar a escola primária2, 84% dos adolescentes em idade de frequentar o 

primeiro nível da educação secundária e 63% dos jovens em idade de frequentar o 

segundo nível da educação secundária. Diante disso, tem-se um total de 263 

milhões de estudantes fora da escola. Sendo que 61 milhões fora da escola 

primária, 60 milhões fora do primeiro nível da educação secundária e 142 milhões 

fora do segundo nível da secundária (UNESCO, 2016d). 

Em relação à finalização, no período de 2008 a 2014, a taxa de conclusão da 

educação primária era de 92% em países de renda média-alta, 84% em países de 

renda média-baixa e 51% em países de renda baixa (entre as meninas mais pobres, 

a taxa era de 25%). Por outro lado, a taxa de conclusão do segundo nível da 

                                                           
2 No Brasil, a educação primária se equivale à primeira fase do Ensino Fundamental. O primeiro nível 
da educação secundária, por sua vez, refere-se ao Ensino Fundamental II. Enquanto que o segundo 
nível da educação secundária representa o Ensino Médio brasileiro. 
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educação secundária era de 84% em países de renda alta, 43% de renda média-

alta, 38% de renda média-baixa e 14% de renda baixa (entre as meninas mais 

pobres, a taxa era de 1%) (UNESCO, 2016d). 

Quanto ao Brasil, o Relatório, tendo por base a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), apontou que em 2011, dos estudantes em curso, 

86% concluíram a educação primária, 64% concluíram o primeiro nível da educação 

secundária, enquanto que 19% concluíram o segundo nível da educação secundária 

(UNESCO, 2016c). 

Se as tendências forem mantidas, a conclusão universal do primeiro nível da 

educação secundária seria alcançada em 2059 e a do segundo nível apenas em 

2084. Entretanto, os países de baixa renda não alcançariam a conclusão da 

educação primária e secundária até o final deste século (UNESCO, 2016d).  Desse 

modo, os Gráficos 1, 2 e 3 ilustram as conclusões da UNESCO apresentadas no 

Relatório GEM, ao demonstrar as taxas de obtenção projetadas para adolescentes 

de 15 a 19 anos por nível educacional e grupo de renda do país entre 2010 a 2080. 

Sendo que o Gráfico 1 se refere à educação primária, o Gráfico 2 ao primeiro nível 

da educação secundária e o segundo nível está contido no Gráfico 3. 

 

Gráfico 1 – Taxas de obtenção para a educação primária 

 

      Fonte: UNESCO, 2016d, p. 33. 
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    Gráfico 2 – Taxas de obtenção para o primeiro nível da educação secundária 

 

       Fonte: UNESCO, 2016d, p. 33. 
 

    Gráfico 3 – Taxas de obtenção para o segundo nível da educação secundária 

 

        Fonte: UNESCO, 2016d, p. 33. 
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Pelas projeções, é possível perceber que as taxas de conclusão tanto da 

educação primária quanto da secundária são menores entre os grupos que possuem 

rendas mais baixas. Essa disparidade é maior no segundo nível de educação 

secundária como demonstrado no Gráfico 3.  E como visto anteriormente, essa 

situação adversa para os países de baixa renda também é a mesma em relação ao 

acesso à educação. 

 Por isso, tendo em vista que os benefícios de se completar a educação 

primária e secundária se estendem sobre os indivíduos, suas famílias, suas 

comunidades e seus locais de trabalho, uma das principais conclusões do Relatório 

GEM é que, tanto em países de baixa quanto de média renda, é necessária uma 

ruptura com os padrões atuais de ensino (UNESCO, 2016d). 

Para a UNESCO (2016d, p. 34), 

 
homens e mulheres mais educados tendem a ter mais consciência 
ambiental, ser mais resilientes ao impacto das mudanças climáticas, ser 
mais produtivos e geradores de renda, viver vidas mais saudáveis, ser 
politicamente engajados e a exercer controle sobre suas vidas. Os 
benefícios da educação de meninas e mulheres são numerosos e 
intergeracionais.  

 

No entanto, esses benefícios da educação só se expandirão fazendo o mundo 

avançar “[...] se as taxas de participação escolar melhorarem profundamente, o 

aprendizado se tornar uma empreitada ao logo da vida e os sistemas educacionais 

englobarem totalmente o desenvolvimento sustentável” (UNESCO, 2016d, p 8). 

Nesse sentido, a UNESCO (2016d, p. 34) defende no Relatório GEM que “a 

aprendizagem deveria promover um pensamento que seja relacional, integrante, 

empático, antecipatório e sistemático. As escolas deveriam se tornar espaços 

exemplares, que transbordem sustentabilidade – inclusivas, democráticas, 

saudáveis [...]”.  

Para tanto,  

 
a educação de que precisamos, capaz de formar pessoas críticas, de 
raciocínio rápido, com sentido do risco, curiosas, indagadoras não pode ser 
a que exercita a memorização mecânica dos educandos. A que “treina”, em 
lugar de formar. Não pode ser a que “deposita” conteúdos na cabeça “vazia” 
dos educandos, mas a que, pelo contrário, os desafia a pensar certo. Por 
isso, é a que coloca ao educador ou educadora a tarefa de, ensinando 
conteúdos aos educandos, ensinar-lhes a pensar criticamente (FREIRE, 
2000, p 45, grifos do autor).  
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Diante desse contexto, percebe-se que os novos tempos requerem mentes 

pensantes, reflexivas e críticas. Mas, para que as pessoas se tornem autônomas e 

empoderadas, adquirindo tais características, a educação precisa ser repensada, 

bem como a atuação do professor em sala de aula. De mero transmissor de 

conhecimentos este deve se tornar um instigador, estimulando a curiosidade e o 

pensamento crítico dos estudantes. 

É preciso deixar claro, no entanto, que são muitos os desafios até que essa 

desejada educação se concretize efetivamente.  

 
Embora nossas instituições educacionais de fato operem para distribuir 
valores ideológicos e conhecimento, sua influência não se resume a isso. 
Como sistema institucional, elas também ajudam, em última análise, a 
produzir o tipo de conhecimento (como se fosse um tipo de mercadoria) 
necessário à manutenção das composições econômicas, políticas e 
culturais vigentes (APPLE, 1994a, p. 45, grifos do autor). 

 

Como exemplo disso, o Instituto Alana (2016) aponta o fato de muitas escolas 

focarem a utilidade econômica do ensino, ou seja, no preparo para ganhar a vida, 

despertando desejos de consumo. Dessa forma, durante o ano letivo, os estudantes 

“[...] se concentram no que vão poder ser quando crescerem, enquanto profissionais 

e, consequentemente, desde seus primeiros anos de vida, almejam ganhar dinheiro 

para poder consumir” (INSTITUTO ALANA, 2016, p. 36). É essa uma das várias 

maneiras que a lógica capitalista se enraíza nas crianças e jovens e, estes, por sua 

vez, tornando-se adultos, a reproduzem indiscriminadamente.  

Portanto,  

 
para avançar, é necessário que o sistema de conceitos e valores gerados 
por essa sociedade – sistema esse cada vez mais dominado por uma “ética” 
da privatização, do individualismo alienado, da ganância e do lucro – seja 
questionado de várias maneiras. Uma das mais importantes é através do 
trabalho intelectual e educacional contínuo e minucioso (APPLE, 1994a, p. 
54, grifos do autor) 

 

Esse trabalho intelectual e educacional contínuo e minucioso defendido por 

Apple deve se refletir na construção e implementação do currículo escolar.  

 
A escola, por meio do currículo, é uma das instituições capazes de 
contribuir para que a realidade do mundo contemporâneo seja refletida e 
conscientizada pelos alunos, aproximando-se da sociedade, sobretudo da 
comunidade onde está inserida. Precisa, portanto, de um currículo que 
verdadeiramente colabore para a consecução do ideal educativo como 
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paidéia 3 , uma formação que construa o homem como homem e como 
cidadão e que a escola sinta verdadeiramente que a aquisição do saber é 
indissociável da formação do espírito – bildung e não somente do intelecto – 
erziehung. Para tanto, é preciso que sejam analisadas as implicações 
sociais quando da estruturação do currículo e que este seja sintonizado com 
o tempo em que vivemos, mas minimizando as desigualdades sociais. E é 
esta paidéia que precisa ser incluída ou sentida nos currículos, para que, 
por meio destes, as escolas formem cidadãos para o século XXI que sejam 
solidários uns com os outros e possam construir um mundo melhor 
(OLIVEIRA (2008, p. 546, grifos da autora). 

 

Nesse sentido, tomando por base o posicionamento da UNESCO (2016d) e 

as inquietações de Oliveira (2008), Apple (1994) e Freire (2000), a pesquisa passa a 

refletir sobre a construção do currículo do Ensino Médio do Estado de São Paulo.  

 

5.2 O CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

Inicialmente, este tópico apresenta as legislações nacionais como base para a 

elaboração do currículo do Ensino Médio do Estado de São Paulo. Após a 

apresentação de sua matriz curricular, é proposta uma análise dos principais temas 

abordados nesta pesquisa como mídia, consumo, meio ambiente e sustentabilidade. 

 

5.2.1 Construção do currículo do Ensino Médio 

 

Conforme o artigo 205 da Constituição de 1988, “a educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Para atender a tais objetivos, o artigo 210 defende a necessidade de que 

sejam “fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).  

Tendo em vista essa base constitucional federal, a lei 9.394/96, que 

determina as diretrizes e bases da educação nacional – LDB, afirma em seu artigo 

9º, inciso IV, ser responsabilidade da União 

                                                           
3 Sistema educativo da Grécia Antiga que tinha por finalidade “a formação de um ‘homem completo’, 
moralmente desenvolvido, que não seja só um técnico, mas justamente um homem, nutrido de cultura 
antes de tudo literária e hábil no uso da palavra, consciente da tradição e que se faz ‘pessoa’, sujeito 
de caráter” (CAMBI, 1999, p.96, grifos do autor). 
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estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus 
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum 
(BRASIL, 1996). 

 

Além disso,  

 
os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 1996, art. 26). 

 

Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 

 
o currículo é entendido como a seleção dos conhecimentos historicamente 
acumulados, considerados relevantes e pertinentes em um dado contexto 
histórico, e definidos tendo por base o projeto de sociedade e de formação 
humana que a ele se articula; se expressa por meio de uma proposta pela 
qual se explicitam as intenções da formação, e se concretiza por meio das 
práticas escolares realizadas com vistas a dar materialidade a essa 
proposta.  
 
Os conhecimentos escolares são reconhecidos como aqueles produzidos 
pelos homens no processo histórico de produção de sua existência material 
e imaterial, valorizados e selecionados pela sociedade e pelas escolas que 
os organizam a fim de que possam ser ensinados e aprendidos, tornando-
se elementos do desenvolvimento cognitivo do estudante, bem como de sua 
formação ética, estética e política (DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2013, p. 179).  

 

Assim, 

 
falar em currículo implica em duas dimensões:  
 
I – uma dimensão prescritiva, na qual se explicitam as intenções e os 
conteúdos de formação, que constitui o currículo prescritivo ou formal; e  
 
II – uma dimensão não explícita, constituída por relações entre os sujeitos 
envolvidos na prática escolar, tanto nos momentos formais, como informais 
das suas atividades e nos quais trocam ideias e valores, constituindo o 
currículo oculto, mesmo que não tenha sido pré-determinado ou intencional. 
 
Ambas as dimensões geram uma terceira, real, que concretiza o currículo 
vivo ou em ação, que adquire materialidade a partir das práticas formais 
prescritas e das informais espontâneas vivenciadas nas salas de aula e nos 
demais ambientes da escola (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2013, p. 179).  

 

Quanto às especificações do Ensino Médio, o artigo 35 da LDB define:  

 
o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidades: 
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I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 1996). 

 

Nesse contexto, a lei nº 13.415/2017, alterou a LDB incluindo o artigo 35-A: 

 
A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de 
aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional 
de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: 
  
I - linguagens e suas tecnologias;  
 
II - matemática e suas tecnologias;  
 
III - ciências da natureza e suas tecnologias;  
 
IV - ciências humanas e sociais aplicadas. 
 
§ 1o  A parte diversificada  dos  currículos  de  que  trata o caput do art. 26, 
definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base 
Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, 
econômico, social, ambiental e cultural (BRASIL, 2017).  
 
 

Sendo que, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (2013, p. 187), os componentes curriculares obrigatórios dentro dessas áreas 

de conhecimento se constituem em: 

 
I – Linguagens:  
a) Língua Portuguesa.  
b) Língua Materna, para populações indígenas.  
c) Língua Estrangeira moderna.  
d) Arte, em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, 
obrigatoriamente, a musical.  
e) Educação Física.  
 
II – Matemática.  
III – Ciências da Natureza:  
a) Biologia;  
b) Física;  
c) Química. 
  
III – Ciências Humanas:  
a) História;  
b) Geografia;  
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c) Filosofia;  
d) Sociologia. 

 

Ainda, de acordo com o documento, 

 
em decorrência de legislação específica, são obrigatórios:  
 
I – Língua Espanhola, de oferta obrigatória pelas unidades escolares, 
embora facultativa para o estudante (Lei nº 11.161/2005). 
 
II – Tratados transversal e integradamente, permeando todo o currículo, no 
âmbito dos demais componentes curriculares: 
a) a educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009) 
b) o processo de envelhecimento, o respeito e a valorização do idoso, de 
forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria 
(Lei nº 10.741/2003) 
c) a Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99) 
d) a educação para o trânsito (Lei nº 9.503/97) 
e) a educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/2009) (DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2013, p. 187) 

 

Quanto ao sistema de avaliação, a partir da inserção do artigo 35-A na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) ficou determinado que  

 
§ 6o A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o 
ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a 
partir da Base Nacional Comum Curricular. [...]  
  
§ 8o Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e 
formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades 
teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e 
atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o educando 
demonstre:  
 
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna;  
 
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. 

 

Para Apple (1994b, p. 63), diante da existência de um currículo nacional 

unificado e, acima de tudo, de um sistema de avaliação comum, há “um sentimento 

crescente de que um conjunto padronizado de diretrizes e metas curriculares 

nacionais é indispensável para “elevar o nível” e fazer com que as escolas sejam 

responsabilizadas pelo sucesso ou fracasso de seus alunos”.  

Visto que 

 
o currículo nacional possibilita a criação de um procedimento que pode 
supostamente dar aos consumidores escolas com “selos de qualidade” para 
que as “as forças de livre mercado” possam operar em sua máxima 
abrangência. Se for para termos um mercado livre na educação, oferecendo 
ao consumidor um atraente leque de “opções”, então o currículo nacional e 
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sobretudo o sistema de avaliação nacional atuarão, em essência, como uma 
“comissão de vigilância do Estado” para controlar os “excessos” do mercado 
(APPLE,1994b, p. 63-64, grifos do autor).   

 

Por isso, Oliveira (2008, p. 545) defende que 

 
é preciso se atentar para o fato de que o currículo não é neutro; ao ser 
veículo de conhecimentos selecionados, ele se liga ao poder, à 
homogeneização ou diferenciação da escola e por isso os educadores 
precisam estar alertas às suas implicações sociológicas e culturais quando 
de sua estruturação. 

 

Nesse sentido, a discussão adiante será em torno das particularidades do 

Currículo do Ensino Médio do Estado de São Paulo em face das determinações 

nacionais a serem seguidas em sua elaboração. 

 
5.2.2 Análise do currículo do Ensino Médio do Estado de São Paulo 

 

Seguindo as orientações recomendadas, o Estado de São Paulo estabeleceu 

como matriz curricular para o Ensino Médio a estrutura demonstrada no Quadro 8 

para o período diurno e o Quadro 9 para o período noturno.  

 

Quadro 8 – Matriz Curricular do Ensino Médio do Estado de São Paulo (diurno) 
  

  

  

  

  

  

Base Comum 
Nacional 

  

Área 

  

Disciplina 

SÉRIE 

1ª 2ª 3ª 

Linguagens e Códigos e 
suas Tecnologias 

Língua Portuguesa e Literatura 5 5 5 

Arte 2 2 2 

Educação Física 2 2 2 

Ciências da Natureza, 
Matemática e suas 
Tecnologias. 

Matemática 5 5 5 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

  

Ciências Humanas e 
suas Tecnologias 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Sociologia 2 2 2 

Parte 
Diversificada 

Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 

Total de Aulas 30 30 30 

Fonte: Sistema Integrado de Informações ao Cidadão (SIC-SP) 
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Considerando que a realidade dos estudantes do período diurno é diferente 

do período noturno, visto que muitos deles já integram o mercado de trabalho, a 

matriz curricular apresenta uma carga horária menor. No entanto, ambas respeitam 

as exigências da Base Comum Nacional e como parte diversificada oferecem língua 

estrangeira moderna. 

 

Quadro 9 – Matriz Curricular do Ensino Médio do Estado de São Paulo (noturno) 
  

  

  

  

  

  

Base Comum 
Nacional 

  

Área 

  

Disciplina 

SÉRIE 

1ª 2ª 3ª 

Linguagens e Códigos 
e suas Tecnologias 

Língua Portuguesa e Literatura 4 4 4 

Arte 2 2 2 

Educação Física* 2 2 2 

Ciências da Natureza, 
Matemática e suas 
Tecnologias. 

Matemática 4 4 4 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

  

Ciências Humanas e 
suas Tecnologias 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 1 

Filosofia 1 2 2 

Sociologia 2 1 2 

Parte 
Diversificada 

Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 

Total de Aulas 27 27 27 

*A Educação Física deve ser oferecida no contraturno ou aos sábados. 
Fonte: Sistema Integrado de Informações ao Cidadão (SIC-SP) 
 

Respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, o 

Estado desenvolveu um currículo base para o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio visando à orientação dos professores quanto aos conteúdos disciplinares 

específicos e à aprendizagem dos alunos (SÃO PAULO, online).  

Assim, tendo por base as informações disponibilizadas no site da Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo, foram estabelecidos 4 currículos de acordo 

com as áreas de conhecimento principais (SÃO PAULO, online): 

 

 O currículo de Ciências da Natureza, que engloba as disciplinas de 

Ciências, Biologia, Física e Química também está estruturado em torno 
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de quatro eixos temáticos: vida e ambiente, ciência e tecnologia, ser 

humano e saúde e Terra e Universo.  

 O currículo referente as Ciências Humanas, que resultada da 

acumulação cultural gerada pela sociedade em diferentes tempos e 

espaços, engloba as disciplinas de Sociologia, Filosofia, Geografia e 

História. 

 O currículo para Linguagem e Códigos engloba as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (composta por Inglês 

e Espanhol), Arte e Educação Física. 

 O Currículo de Matemática, considerada disciplina básica no 

desenvolvimento dos currículos escolares em todas as épocas e 

culturas. 

  

Além desses documentos, o Currículo do Estado de São Paulo se completa 

com um conjunto de materiais direcionados especialmente aos professores e aos 

alunos: os Cadernos do Professor e do Aluno, organizados por disciplina, de acordo 

com a série, ano e bimestre. Neles, são apresentadas Situações de Aprendizagem 

para orientar o trabalho do professor no ensino dos conteúdos disciplinares 

específicos e a aprendizagem dos alunos (SÃO PAULO, online). 

Tendo como referência o clamor de Freire:  

 
urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais 
fundamentais como do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos 
outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. [...] A 
ecologia ganha uma importância fundamental neste fim de século. Ela tem 
de estar presente em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico 
ou libertador. [...] 
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 
sociedade muda (FREIRE, 2000, p 31).  

 

E também o posicionamento das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (2013, p. 166) ao defenderem que no Ensino Médio há  

 
[...] condições para se criar uma educação cidadã, responsável, crítica e 
participativa, que possibilita a tomada de decisões transformadoras a partir 
do meio ambiente no qual as pessoas se inserem, em um processo 
educacional que supera a dissociação sociedade/natureza. 
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Este estudo se propõe a analisar no currículo do Ensino Médio do Estado de 

São Paulo conteúdos relacionados à sustentabilidade ambiental contextualizados 

entre os temas mídia, consumo e meio ambiente. 

Logo na apresentação do Currículo do Estado de São Paulo, parte comum 

entre os 4 materiais, o documento, referindo-se à necessidade de uma educação à 

altura dos desafios contemporâneos, alerta para o fato de que 

 
a sociedade do século XXI é cada vez mais caracterizada pelo uso intensivo 
do conhecimento, seja para trabalhar, conviver ou exercer a cidadania, seja 
para cuidar do ambiente em que se vive. Todavia, essa sociedade, produto 
da revolução tecnológica que se acelerou na segunda metade do século XX 
e dos processos políticos que redesenharam as relações mundiais, já está 
gerando um novo tipo de desigualdade ou exclusão, ligado ao uso das 
tecnologias de comunicação que hoje medeiam o acesso ao conhecimento 
e aos bens culturais. Na sociedade de hoje, é indesejável a exclusão pela 
falta de acesso tanto aos bens materiais quanto ao conhecimento e aos 
bens culturais (SÃO PAULO, 2012a, p. 8). 

 

Portanto, 

 
[...] para sermos cidadãos plenos, devemos adquirir discernimento e 
conhecimentos pertinentes para tomar decisões em diversos momentos, 
como em relação à escolha de alimentos, ao uso da eletricidade, ao 
consumo de água, à seleção dos programas de TV ou à escolha do 
candidato a um cargo político (SÃO PAULO, 2012a, p. 21). 

 

Percebe-se que o currículo reconhece o valor do conhecimento para a 

sociedade contemporânea, sendo este essencial para o exercício de uma cidadania 

plena em todos as dimensões da vida. Entretanto, muitos indivíduos se encontram 

excluídos por não terem acesso às novas tecnologias e consequentemente ao 

conhecimento que possibilita o discernimento, base para a tomada de decisões 

assertivas em diferentes contextos. 

Quanto aos temas analisados junto aos 4 documentos que formam o 

Currículo do Ensino Médio do Estado de São Paulo, o Quadro 10 foi elaborado 

tendo como estrutura série, bimestre, área e disciplina no qual o conteúdo foi 

trabalhado, bem como a especificação do conteúdo e as habilidades que esperam 

ser desenvolvidas pelos estudantes ao final do bimestre.  
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Quadro 10 – Análise do Currículo do Ensino Médio do Estado de São Paulo 
SÉRIE BIMESTRE ÁREA DISCIPLINA CONTEÚDOS HABILIDADES ESPERADAS 

1ª 2º 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias 

Biologia 

A interdependência da vida – A 
intervenção humana e os 
desequilíbrios ambientais 
 
Fatores de problemas ambientais 
•  Mudança nos padrões de produção e 
de consumo 
•  Interferência nos ciclos naturais – efeito 
estufa, mudanças climáticas, uso de 
fertilizantes 
 
Problemas ambientais contemporâneos 
•  Poluidores do ar, da água e do solo 
•  Condição do solo, da água e do ar nas 
regiões do Brasil 
•  Destino do lixo e do esgoto, tratamento 
da água, ocupação do solo e qualidade 
do ar 
•  Ações individuais, coletivas e oficiais 
que minimizam a interferência humana 
•  Contradições entre conservação 
ambiental e interesses econômicos 
•  Tecnologias para a sustentabilidade 
ambiental 
•  Conferências internacionais e 
compromissos de recuperação de 
ambientes 

•  Identificar os fatores que provocaram o desmatamento 
na Mata Atlântica ao longo do tempo e aqueles 
responsáveis pelo desmatamento atual 
•  Identificar e caracterizar o processo de poluição das 
águas por matéria orgânica e detergentes, bem como 
propostas que permitem reduzi-la 
•  Identificar usos e procedimentos que causam poluição 
da água 
•  Relacionar a morte de peixes à falta de oxigênio, e não à 
“sujeira” na água 
•  Identificar e caracterizar fatores ecológicos que 
interferem no tamanho de uma população em situação de 
despejo de esgoto na água 
•  Identificar os riscos do descarte irregular de produtos 
que contenham substâncias tóxicas não biodegradáveis 
•  Identificar estratégias diversas de tratamento do lixo, 
reconhecendo vantagens e desvantagens em cada uma 
delas 
•  Propor estratégias para minimizar ou resolver o 
problema do lixo urbano 
•  Reconhecer fatores que concorrem para gerar o efeito 
estufa 
•  Identificar os gases que vêm contribuindo para produzir 
o efeito estufa, hoje e antes da Revolução Industrial, 
reconhecendo possíveis consequências desse fenômeno 
•  Identificar e caracterizar as fontes de emissão de gás 
carbônico que contribuíram para intensificar o 
aquecimento global 
•  Analisar medidas que permitem controlar e/ou resolver 
os principais problemas ambientais, tais como efeito 
estufa, destruição da camada de ozônio, desaparecimento 
de espécies animais e vegetais, alteração no regime das 
chuvas e poluição do ar, da água e do solo 



91 
 

1ª 2º 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias 

Química 

Transformação química na natureza e 
no sistema produtivo 
 
Combustíveis – transformação química, 
massas envolvidas e produção de 
energia 
Reagentes e produtos – relações em 
massa e energia 
•  Formação de ácidos e outras 
implicações socioambientais da produção 
e do uso de diferentes combustíveis 

•  Reconhecer os impactos socioambientais decorrentes 
da produção e do consumo de carvão vegetal e mineral e 
de outros combustíveis 
•  Interpretar figuras, diagramas e textos referentes à 
formação da chuva ácida e ao efeito estufa 

1ª 3º 

Ciências 
Humanas e 

suas 
Tecnologias 

Geografia 

Natureza e riscos ambientais 
 
Riscos de catástrofes em um mundo 
desigual 
•  A prevenção de riscos 

•  Reconhecer o meio ambiente como a soma da vida nos 
domínios naturais  
•  Associar padrões de desenvolvimento econômico e 
social às maneiras de realizar o controle preventivo de 
situações de risco naturais 
•  Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e 
informações, representados de diferentes formas, para 
tomar decisões com vistas à prevenção de situações de 
risco naturais 
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1ª 4º 

Ciências 
Humanas e 

suas 
Tecnologias 

Geografia 

Globalização e urgência ambiental 
 
A nova escala dos impactos ambientais 
 
Os tratados internacionais sobre meio 
ambiente 

•  Associar situações climáticas do presente e do passado 
às condições atuais dos domínios naturais e do meio 
ambiente na escala mundial, como elemento que influi na 
biodiversidade do tempo presente 
•  Compreender o caráter sistêmico do planeta e 
reconhecer a importância da biodiversidade para a 
preservação da vida, relacionando condições do meio e 
intervenção humana 
•  Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para 
situar e descrever transformações antrópicas responsáveis 
pelas alterações climáticas globais 
•  Identificar os pontos principais relacionados à crise 
ambiental, considerando mudanças climáticas, 
contaminação das águas, desmatamento e perda da 
biodiversidade 
•  Analisar criticamente situações-problema 
representativas da aceleração do processo de 
humanização do meio natural, resultantes da relação 
contemporânea das sociedades com a natureza 
•  Reconhecer a importância de organizações e 
movimentos sociais na defesa de legislações e ações de 
proteção ao ambiente 
•  Relacionar as implicações socioambientais do uso das 
tecnologias em diferentes contextos histórico-geográficos 
•  Discutir ações representativas das relações entre 
sociedade e ambiente 
•  Propor formas de atuação para conservação do 
ambiente e desenvolvimento sustentável 
•  Analisar situações-problema relativas a perturbações 
ambientais, em diferentes biomas, identificando ações e 
interesses e reconhecendo suas transformações 
•  Localizar agentes e ações responsáveis pela crise 
ambiental e identificar os principais pontos de acordos e 
tratados internacionais, que procuram reverter o atual 
estágio da crise ambiental 
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2ª 1º 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias 

Física 

Calor, ambiente e usos de energia 
 
Clima e aquecimento 
•  Ciclos atmosféricos e efeitos correlatos, 
como o efeito estufa 
•  Avaliação de hipóteses sobre causas e 
consequências do aquecimento global 

•  Identificar os processos de troca de calor e as 
propriedades térmicas das substâncias, explicando 
fenômenos atmosféricos ou climáticos 
•  Analisar o uso de diferentes combustíveis, considerando 
seu impacto no meio ambiente 
•  Caracterizar efeito estufa e camada de ozônio, sabendo 
diferenciá-los 
•  Debater e argumentar sobre avaliações e hipóteses 
acerca do aquecimento global e suas consequências 
ambientais e sociais 

2ª 1º 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias 

Química 

Materiais e suas propriedades 
 
Água e seu consumo pela sociedade 
•  Uso e preservação da água no mundo 
•  Fontes causadoras da poluição da 
água 

•  Definir Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
•  Aplicar o conceito de DBO para entender problemas 
ambientais 
•  Avaliar a necessidade do uso consciente da água, 
interpretando informações sobre o seu tratamento e 
consumo 

2ª 2º 

Ciências 
Humanas e 

suas 
Tecnologias 

Geografia 

Redes e hierarquias urbanas 
 
A formação e a evolução da rede urbana 
brasileira 
A revolução da informação e as cidades 

•  Analisar o papel do meio técnico-científico-informacional 
nas mudanças dos processos de hierarquização urbana 
no Brasil 
•  Identificar problemas socioespaciais e ambientais 
urbanos, caracterizando-os e propondo ações para a 
melhoria das condições de vida nas cidades brasileiras 

2ª 2º 

Ciências 
Humanas e 

suas 
Tecnologias 

Sociologia 

Qual a importância da cultura na vida 
social? 
 
•  Cultura, consumo, consumismo e 
comunicação de massa 
•  Construção da identidade pelos jovens 

•  Compreender a noção de cultura e diferenciá-la da de 
cultura de massa 
•  Refletir criticamente a respeito da produção em massa 
•  Compreender de que maneiras os jovens se relacionam 
com a sociedade de consumo e a produção de cultura 
•  Estabelecer uma reflexão crítica sobre a apropriação de 
elementos para consumo de massa na produção da 
identidade juvenil 
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2ª 2º 

Linguagens, 
Códigos e 

suas 
Tecnologias 

Língua 
Estrangeira 

Moderna 
(LEM) - 
Inglês 

Intertextualidade e cinema 
 
Propaganda e consumo 
•  Relações entre cultura e consumo 
•  Mensagens implícitas em anúncios ou 
propagandas (linguagens verbal e não 
verbal) 
•  Identificação de propagandas de 
produtos implícitas em filmes 
•  Inferência de informações, ponto de 
vista e intenções do autor 

•  Ler, compreender, analisar e interpretar: roteiros, 
anúncios ou propagandas publicitárias, piadas, adivinhas e 
diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como 
suas finalidades e usos sociais 
•  Reconhecer diferentes objetivos das propagandas 
•  Reconhecer a diferença entre propagandas veiculadas 
em diferentes meios de comunicação 
•  Reconhecer mensagens implícitas em anúncios ou 
propagandas (linguagens verbal e não verbal) 

2ª 4º 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias 

Física 

Som, imagem e comunicação 
 
Transmissões eletromagnéticas 
•  Evolução da transmissão de 
informações e seus impactos sociais 

• Reconhecer a evolução dos meios de comunicação e 
informação, assim como seus impactos sociais, 
econômicos e culturais 
• Acompanhar e debater criticamente notícias e artigos 
sobre aspectos socioeconômicos, científicos e 
tecnológicos 

2º 4º 

Ciências 
Humanas e 

suas 
Tecnologias 

Geografia 

Recursos naturais e gestão do 
território 
 
Gestão pública dos recursos naturais 

  •  Reconhecer a importância de organizações e 
movimentos sociais na defesa de legislações e ações de 
proteção ao ambiente nacional 
•  Propor formas de atuação para conservação dos 
diferentes domínios florestados e defender políticas que 
considerem formas de desenvolvimento sustentável 
•  Analisar situações-problema relativas a perturbações 
ambientais nos diferentes biomas brasileiros, identificando 
ações e interesses e reconhecendo suas transformações 
•  Prever efeitos nos ecossistemas resultantes de ações 
predatórias, identificando interesses e propondo formas de 
intervenção para reduzir e controlar a extinção de 
espécies ameaçadas 
•  Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para 
situar e descrever transformações antrópicas responsáveis 
pelas alterações climáticas globais 
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3ª 2º 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias 

Física 

Equipamentos elétricos 
Produção e consumo elétricos 
 
•  Produção de energia elétrica em 
grande escala em usinas hidrelétricas, 
termelétricas e eólicas; estimativa de seu 
balanço custo–benefício e de seus 
impactos ambientais 
•  Evolução da produção e do uso da 
energia elétrica e sua relação com o 
desenvolvimento econômico e social 

•  Relacionar a produção de energia com os impactos 
ambientais e sociais desses processos 
•  Estimar perdas de energia ao longo do sistema de 
transmissão de energia elétrica, reconhecendo a 
necessidade de transmissão em alta-tensão 
•  Relacionar a evolução da produção de energia com o 
desenvolvimento econômico e a qualidade de vida 

3ª 3º 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias 

Física 

Matéria e radiação 
 
•  Radiatividade, radiação ionizante, 
efeitos biológicos e radioproteção 

•  Caracterizar o funcionamento de uma usina nuclear, 
argumentando sobre seus possíveis riscos e as vantagens 
de sua utilização em diferentes situações 
•  Avaliar e debater efeitos biológicos e ambientais da 
radiatividade e das radiações ionizantes, assim como 
medidas de proteção 
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3ª 4º 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias 

Química 

O que o ser humano introduz na 
atmosfera, hidrosfera e biosfera 
 
Poluição, perturbações da biosfera, ciclos 
biogeoquímicos e desenvolvimento 
sustentável 
 
Poluição atmosférica; poluição das águas 
por efluentes urbanos, domésticos, 
industriais e agropecuários; perturbação 
da biosfera pela produção, uso e 
descarte de materiais e sua relação com 
a sobrevivência das espécies vivas; 
ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento 
sustentável 
•  Desequilíbrios ambientais pela 
introdução de gases na atmosfera, como 
SO2, CO2, NO2 e outros óxidos de 
nitrogênio 
•  Chuva ácida, aumento do efeito estufa 
e redução da camada de ozônio – causas 
e consequências 
•  Poluição das águas por detergentes, 
praguicidas, metais pesados e outras 
causas, e contaminação por agentes 
patogênicos 
•  Perturbações na biosfera por pragas, 
desmatamentos, uso de combustíveis 
fósseis, indústrias, rupturas das teias 
alimentares e outras causas 
•  Ciclos da água, do nitrogênio, do 
oxigênio e do gás carbônico e suas inter-
relações 
•  Impactos ambientais na óptica do 
desenvolvimento sustentável 
•  Ações corretivas e preventivas e busca 
de alternativas para a sobrevivência no 
planeta 

•  Reconhecer os gases SO2, CO2  e CH4 como os 
principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa 
e identificar as principais fontes de emissão desses gases 
•  Reconhecer os gases SO2, NOx e CO2 como os 
principais responsáveis pela intensificação de chuvas 
ácidas e identificar as principais fontes de emissão desses 
gases 
•  Reconhecer a diminuição da camada de ozônio como 
resultado da atuação de clorofluorcarbonetos (CFCs) no 
equilíbrio químico entre ozônio e oxigênio 
•  Reconhecer agentes poluidores de águas (esgotos 
residenciais, industriais e agropecuários, detergentes, 
praguicidas) 
•  Reconhecer a importância da coleta e do tratamento de 
esgotos para a qualidade das águas 
•  Reconhecer perturbações na biosfera causadas pela 
poluição de águas e do ar, além de outras ocasionadas 
pelo despejo direto de dejetos sólidos 
•  Reconhecer que a poluição atmosférica está relacionada 
com o tempo de permanência e com a solubilidade dos 
gases poluentes, assim como com as reações envolvendo 
esses gases 
•  Relacionar as propriedades dos gases lançados pelos 
seres humanos na atmosfera para entender alguns 
prognósticos sobre possíveis consequências 
socioambientais do aumento do efeito estufa, da 
intensificação de chuvas ácidas e da redução da camada 
de ozônio 
•  Interpretar e explicar os ciclos da água, do nitrogênio, do 
oxigênio e do gás carbônico, suas inter-relações e os 
impactos gerados por ações humanas 
•  Avaliar custos e benefícios sociais, ambientais e 
econômicos da transformação e da utilização de materiais 
obtidos pelo extrativismo 
•  Organizar conhecimentos e aplicá-los para avaliar 
situações-problema relacionadas a desequilíbrios 
ambientais e propor ações que busquem minimizá-las ou 
solucioná-las 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Currículo do Estado de São Paulo. 
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Pelo exposto, é possível perceber que os estudantes são expostos a 

conteúdos relacionados à sustentabilidade ambiental ao longo das 3 séries do 

Ensino Médio. Sendo as disciplinas de geografia, física e química as que mais 

oferecem o contato com tais conteúdos. 

Na 1ª série, é trabalhado o impacto da intervenção humana com a mudança 

nos padrões de produção e de consumo e seus reflexos na natureza como os 

desequilíbrios ambientais: efeito estufa, destruição da camada de ozônio, mudanças 

climáticas, alteração no regime das chuvas, desaparecimento de espécies animais e 

vegetais, poluição da água, do ar e do solo por uso de fertilizantes, detergentes, 

descarte irregular de produtos tóxicos, etc.. 

Além disso, o currículo aborda os impactos socioambientais decorrentes da 

produção e do consumo de carvão vegetal e mineral e de outros combustíveis como 

a formação da chuva ácida. E também os riscos de catástrofes e a prevenção de 

riscos ambientais tendo em vista os padrões de desenvolvimento econômico e social 

de cada localidade. 

Ainda na 1ª série do Ensino Médio, são apresentados conteúdos relacionados 

à globalização, à escala de impactos ambientais e os tratados internacionais sobre 

meio ambiente com o intuito de informar sobre o impacto das ações humanas do 

passado e do presente nas condições atuais do meio ambiente, a relevância da 

biodiversidade para a preservação da vida em face do caráter sistêmico do planeta. 

Ademais, procura demonstrar as implicações socioambientais do uso das 

tecnologias e propor formas de atuação para conservação do ambiente e 

desenvolvimento sustentável considerando os principais pontos de acordos e 

tratados internacionais, entre outros aspectos. 

Para a 2ª série do Ensino Médio, o currículo do Estado de São Paulo prevê a 

continuação do debate em torno dos problemas ambientais relacionados ao calor 

como o aquecimento global e o efeito estufa e também à poluição das águas. 

Nessa etapa, o impacto da informação, bem como do meio técnico-científico-

informacional na configuração e hierarquização das cidades brasileiras faz parte dos 

conteúdos trabalhados. Além da relação entre cultura, consumo, consumismo e 

comunicação de massa e seus reflexos na produção de identidade juvenil 

intermediados pelas propagandas publicitárias. E também a evolução dos meios de 

comunicação e informação, com seus impactos sociais, econômicos e culturais. 
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Dentro da temática pesquisada, a gestão pública dos recursos naturais é um 

dos conteúdos abordados na fase final da 2ª série do Ensino Médio. Com a proposta 

de ressaltar a importância de organizações e movimentos sociais na defesa de 

legislações e ações de proteção ao ambiente nacional, propor formas de atuação 

para conservação dos diferentes domínios florestados, defender políticas que 

considerem formas de desenvolvimento sustentável e prever efeitos nos 

ecossistemas resultantes de ações predatórias nos diferentes biomas brasileiros, 

entre outros pontos. 

A 3ª série traz conteúdos que envolvem a produção de energia elétrica em 

grande escala em usinas hidrelétricas, termelétricas e eólicas; estimativa de seu 

balanço custo–benefício e de seus impactos ambientais, além de sua relação com o 

desenvolvimento econômico e social. 

Com o tema matéria e radiação, o funcionamento de uma usina nuclear é 

apresentado, além de seus possíveis riscos (efeitos biológicos e ambientais) e as 

vantagens de sua utilização. 

Posteriormente, retoma-se novamente a reflexão em torno dos desequilíbrios 

ambientais provocados pela ação humana: poluição atmosférica; poluição das águas 

por efluentes urbanos, domésticos, industriais e agropecuários; perturbação da 

biosfera pela produção, uso e descarte de materiais e sua relação com a 

sobrevivência das espécies vivas; ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento 

sustentável. Encerrando-se com a proposta de ações corretivas e preventivas e a 

busca de alternativas para a sobrevivência no planeta, tendo em vista o 

desenvolvimento sustentável. 

Diante disso, entende-se que, dentre as 12 disciplinas oferecidas aos 

estudantes do Ensino Médio do Estado de São Paulo, pelo menos metade delas 

trabalham de alguma forma com questões relacionadas à sustentabilidade 

ambiental. Por isso, é esperado que ao final das 3 séries estes estudantes tenham 

desenvolvido habilidades pertinentes à identificação de problemas ambientais, suas 

causas, efeitos e formas de minimizá-los; que compreendam a existência de acordos 

e princípios internacionais em prol do desenvolvimento sustentável e que estimulem 

o debate e ações que priorizem a valorização e a conservação do meio ambiente.  

Ademais, espera-se que, em face da evolução dos meios de comunicação e 

da informação mediante o desenvolvimento tecnológico, os estudantes possam 

refletir sobre a relação entre cultura, consumo, consumismo e comunicação de 
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massa, posicionando-se de forma crítica diante de propagandas publicitárias, 

buscando compreender o sentido de mensagens implícitas e o impacto destas na 

formação de sua identidade. 

Perante essa base teórica curricular proposta pelo Estado de São Paulo, o 

presente estudo passa a analisar, na seção posterior, a percepção dos estudantes 

de Ensino Médio, de uma escola pública, em relação ao impacto da mídia e da 

publicidade em suas decisões de consumo.  
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6 PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, DE UMA 

ESCOLA PÚBLICA, EM RELAÇÃO AO IMPACTO DA MÍDIA E DA 

PUBLICIDADE EM SUAS DECISÕES DE CONSUMO 

 

A pesquisa de campo foi aplicada em uma escola de Ensino Médio no 

município de Franca, interior do Estado de São de Paulo. Dessa forma, torna-se 

relevante conhecer alguns aspectos desse município antes de se abordar os 

métodos e procedimentos que norteiam este estudo e os resultados obtidos em 

campo. 

 

6.1 MUNICÍPIO DE FRANCA: aspectos gerais 

 

De acordo com a Fundação Seade (2017) e com base em dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2017), atualmente, o município de 

Franca possui uma área territorial de cerca de 605 mil quilômetros quadrados e uma 

população em torno de 335 mil habitantes.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), indicador que 

sintetiza três aspectos do desenvolvimento humano: vida longa e saudável, acesso a 

conhecimento e padrão de vida, expressados nas dimensões de longevidade, 

educação e renda, chegou em 2010 a 0,78 um patamar considerado alto (IDHM 

entre 0,700 e 0,799), conforme documento produzido pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

(IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP) (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO NO BRASIL, 2013). 

Quanto aos aspectos econômicos, o munícipio apresentava em 2014 um 

Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 8.069.331,62. Este valor, que é a soma total dos 

bens e serviços produzidos pelas unidades produtoras do município (soma dos 

valores adicionados acrescida dos impostos), representa cerca de 0,4342% de 

participação no PIB do estado de São Paulo (IBGE; FUNDAÇÃO SEADE, 2015). 

Em relação ao rendimento, em 2015, o salário médio mensal era de 2,2 

salários mínimos. A renda per capita média de Franca cresceu 31,18% nas últimas 

duas décadas, passando de R$ 645,33, em 1991, para R$ 709,40, em 2000, e para 

R$ 846,57, em 2010. O relatório do IBGE destaca uma taxa média anual de 
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crescimento nesse período de 1,44% nas duas décadas. A taxa média anual de 

crescimento foi de 1,06%, entre 1991 e 2000, e 1,78%, entre 2000 e 2010. A 

proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 

140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 5,50%, em 1991, para 5,79%, em 

2000, e para 3,34%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois 

períodos, descrita através do Índice de Gini, passou de 0,46, em 1991, para 0,51, 

em 2000, e para 0,46, em 2010. Nesse sentido, esclarece-se que o Índice de Gini é 

um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda variando de 0 a 

1, para apontar a diferença entre os rendimentos dos mais ricos e dos mais pobres. 

Sendo que “0” representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma 

renda, e o valor “1” significa completa desigualdade de renda, ou seja, uma só 

pessoa detém toda a renda do lugar (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

NO BRASIL, 2013; IBGE, 2015). 

Quanto aos aspectos educacionais, a taxa de escolarização líquida, 

matrículas no ensino fundamental de pessoas de 6 a 14 anos, em relação à 

população na mesma faixa etária, em 2015 era de 100,00%. Enquanto que, a taxa 

de escolarização líquida, matrículas no Ensino Médio de pessoas de 15 a 17 anos, 

era de 82,72%, nesse mesmo ano (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – 

MEC/INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

(INEP) – CENSO ESCOLAR, 2015). 

 

6.2 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

O presente estudo tem por objetivo discutir as inter-relações da alfabetização 

midiática e informacional (AMI) para o desenvolvimento local sustentável, em face 

de uma juventude vulnerável às pressões midiáticas do consumismo. 

Esse objetivo geral está amparado pelos respectivos objetivos específicos: 

discutir o conceito de desenvolvimento e sustentabilidade sob a perspectiva do 

consumo sustentável para o desenvolvimento local; analisar o papel da mídia e da 

publicidade como indutores do consumo na sociedade contemporânea; apresentar o 

conceito de alfabetização midiática e informacional (AMI) e discutir, posteriormente, 

como a alfabetização midiática e informacional (AMI) pode contribuir para a 

promoção da sustentabilidade; analisar a estrutura curricular do Ensino Médio do 

Estado de São Paulo; e, por fim, averiguar a percepção dos estudantes de Ensino 
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Médio, de uma escola pública, em relação ao impacto da mídia e da publicidade em 

suas decisões de consumo e o reflexo destas na sustentabilidade ambiental. 

Nesse contexto, é pertinente esclarecer que a disposição para realizar esta 

pesquisa tem por base o apontamento da UNESCO (GRIZZLE et al., 2016, p. 79-80) 

de que “[...] existe um consenso entre os vários estudiosos de que a mídia, a internet 

e outros provedores de informação de fato exercem certa influência” com “[...] 

possíveis efeitos negativos ou positivos” na vida de crianças e adolescentes.  Haja 

vista que, “em geral, as políticas públicas referentes à proteção dos cidadãos de 

certos tipos de informação na mídia ou na internet, muitas vezes, envolvem a 

necessidade de proteger as crianças [e os adolescentes] como os cidadãos mais 

vulneráveis” (GRIZZLE et al., 2016, p. 79).   

Percebe-se que um dos fatores que contribuem para essa situação de 

vulnerabilidade infantil e juvenil diante de conteúdos midiáticos e virtuais é o acesso 

cada vez mais rápido aos dispositivos móveis como smartphones e tablets e às 

facilidades que o mundo tecnológico oferece. Sendo assim, ao se conectarem, “as 

crianças e os jovens frequentemente têm um bom conhecimento sobre seus 

aplicativos e podem beneficiar-se muito de seu uso, mas eles também estão 

vulneráveis” (WILSON et al., 2013, p. 128), por ainda não possuírem maturidade e 

discernimento para lidarem com a influência exercida pela mídia e publicidade, 

internet e outros provedores de informação. 

Entretanto, é preciso considerar também os aspectos positivos que o avanço 

tecnológico proporcionou. Tais como a possibilidade de se obter informações em 

tempo real e se comunicar de forma rápida e dinâmica com cidades e países de 

continentes diferentes, entre outros benefícios. Por esse motivo, é importante não 

apenas proteger as crianças e jovens, mas também empoderá-los para que possam 

aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mundo digital, além de permitir que “[...] 

eles tomem decisões informadas sozinhos” (BUCKINGHAM, 2001, p .7). 

Dessa forma, a UNESCO, em suas diversas publicações, defende a 

necessidade de todos os cidadãos, especialmente as crianças e os jovens,  se 

tornarem alfabetizados em mídia e informação – alfabetização midiática e 

informacional (AMI) – visto que “as competências midiáticas e informacionais são 

aplicadas para promover a liberdade de expressão, a mídia de qualidade, o diálogo 

intercultural e a participação nos processos políticos” (GRIZZLE et al., 2016, p. 82), 

ou seja, visam ao empoderamento da sociedade. 
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Tendo em vista a proposta de empoderamento da AMI, em busca da 

construção do pensamento reflexivo e crítico e de maior e melhor participação 

social, entende-se que a percepção dos cidadãos quanto à necessidade de se 

alfabetizarem em mídia e informação perpassa pelo reconhecimento de que seus 

conhecimentos atuais sejam insuficientes para lidarem com a influência exercida 

pela mídia e publicidade, internet e demais provedores de informação sobre suas 

escolhas e atitudes.  

Por isso, buscando o mapeamento dessa condição, especialmente junto a um 

dos públicos mais vulneráveis, os adolescentes, o presente estudo procura 

investigar no município de Franca, por meio da pesquisa de campo, qual a 

percepção dos estudantes de Ensino Médio, de uma escola pública, em relação à 

influência da mídia e da publicidade em suas decisões de consumo e o reflexo 

destas na sustentabilidade ambiental. 

Desse modo, para cumprir com os objetivos propostos e o problema de 

pesquisa estabelecido, encontram-se descritos adiante os métodos e procedimentos 

que norteiam a presente pesquisa. Ademais, antecipa-se um resumo desses 

métodos e procedimentos no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Resumo dos métodos e procedimentos da pesquisa 

CLASSIFICAÇÃO TIPOLOGIA 

Quanto à natureza - Aplicada 

Quanto à abordagem - Quali-quantitativa 

Quanto aos objetivos 
- Exploratória 

- Descritiva 

Quanto aos procedimentos 
- Pesquisa bibliográfica 

- Pesquisa de campo 

- Survey 
Quanto ao instrumento de coleta de 

dados - Questionário 

Quanto à análise dos dados - Análise estatística 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Este estudo é de natureza aplicada. Dessa forma, entende-se que uma 

pesquisa aplicada tem o objetivo de “[…] resolver problemas ou necessidades 

concretas e imediatas.” (APPOLINÁRIO 2004, p. 152) ou ainda “[…] contribuir para 
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fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na 

realidade” (BARROS e LEHFELD, 2000, p. 78). 

Em sua estrutura mais básica, a pesquisa aplicada apresenta três partes 

essenciais: a) fundamentação teórica; b) metodologia de pesquisa; c) análise e 

discussão dos dados. Assim, a fundamentação teórica alicerça e fortalece a análise 

dos dados, que coletados por meio de uma metodologia adequada, contribuem para 

a resolução do problema proposto e o cumprimento dos objetivos estabelecidos 

(NUNAN, 1997). 

Esclarece-se que o presente estudo permite a aplicação das abordagens 

quantitativa e qualitativa. Considerando que não há oposição entre as duas 

abordagens, ao contrário, elas se complementam, Minayo reconhece que cada uma 

tem seu papel, seu lugar e sua adequação e que ambas “[...] podem conduzir a 

resultados importantes sobre a realidade social, não havendo sentido de atribuir 

prioridade de um sobre outra” (MINAYO, 2010, p. 57). E admite-se, ainda, “a 

utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 

informações do que se poderia conseguir isoladamente” (FONSECA, 2002, p. 20). 

Dessa forma, a pesquisa qualitativa procura responder a questões muito 

particulares. Ela se “[...] aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, [...] sentem e 

pensam” (MINAYO, 2010, p. 57). Ademais, a pesquisa qualitativa “fornece os dados 

básicos para o desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores 

sociais e sua situação”, (GASKELL, 2002, p. 65) buscando compreender 

detalhadamente as motivações em torno dos comportamentos e atitudes das 

pessoas em contextos sociais específicos (GASKELL, 2002). 

Enquanto que “a pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para 

descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc.” (FONSECA, 

2002, p. 20) e “tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da 

experiência humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão 

vivenciando o fenômeno” (POLIT, BECKER E HUNGLER, 2004, p. 201). 

De modo geral, este estudo tem caráter exploratório e descritivo. Tendo em 

vista que as pesquisas exploratórias têm como principal objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema a fim de torná-lo mais explícito. Busca-se, assim, 

desenvolver e aprimorar conceitos e ideias, com vistas na formulação de problemas 
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mais precisos (GIL, 2002). Da mesma forma que as pesquisas descritivas “[...] têm 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p. 41). 

Assim, a pesquisa em sua fase exploratória e descritiva, buscou construir, 

desenvolver e aprimorar ideias sobre sustentabilidade, desenvolvimento local 

sustentável, consumo sustentável, mídia, publicidade e alfabetização midiática e 

informacional a fim de tecer considerações pertinentes à proposta do estudo e 

estabelecer a relação entre as três variáveis: mídia, publicidade e consumo (variável 

independente), desenvolvimento local sustentável (variável dependente) e 

alfabetização midiática e informacional (AMI) (variável interveniente), conforme a 

Figura 8.  

 

Figura 8 – Relação entre as variáveis 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Nesse contexto, Marconi e Lakatos (2003, p. 138) esclarecem quanto à 

definição das variáveis. Segundo os autores, variável independente é aquela que 

“[...] influencia, determina ou afeta outra variável; é o fator determinante, condição ou 

causa para determinado resultado, efeito ou consequência [...]”. A variável 

dependente, por sua vez, “consiste naqueles valores (fenômenos, fatores) a serem 

explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados, determinados ou 

afetados pela variável independente [...]” (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 138). Por 

fim, a variável interveniente “[...] é aquela numa sequência causa, se coloca entre a 



106 
 

variável independente (X) e a dependente (Y), tendo como função ampliar, diminuir 

ou anular a influência de X sobre Y” (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 138). 

Diante dessas definições, tende-se a relação entre as variáveis pesquisadas: 

mídia, publicidade e consumo (variável independente) representam a variável que 

afeta o desenvolvimento local sustentável. Sendo, o desenvolvimento local 

sustentável (variável dependente) a variável a ser explicada em virtude de ser 

afetada pela mídia, publicidade e consumo (variável independente).  

Além disso, a alfabetização midiática e informacional (AMI) se coloca entre as 

variáveis com a função de anular ou diminuir a influência da mídia, publicidade e 

consumo (variável independente) sobre o desenvolvimento local sustentável 

(variável dependente). 

Inicialmente, a pesquisa foi construída por meio da pesquisa bibliográfica. A 

pesquisa bibliográfica busca conhecer e analisar contribuições científicas acerca de 

determinado tema, procurando explicá-lo e discuti-lo com base em referências 

teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos, artigos científicos, páginas de 

web sites, entre outros (MARTINS e PINTO, 2001; FONSECA, 2002).  

Neste estudo, foram utilizados como fonte de pesquisa: livros, revistas, teses, 

dissertações, artigos científicos, bem como documento elaborado pelo Ministério do 

Meio Ambiente e Ministério da Educação em parceria com Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor acerca do consumo sustentável, publicações sobre 

alfabetização midiática e informacional (AMI) elaborados pela UNESCO e 

disponibilizados no site da mesma e o currículo do Ensino Médio do Estado de São 

Paulo encontrado no site da Secretaria da Educação do Estado. 

As reflexões teóricas construídas por meio da pesquisa bibliográfica objetivam 

o embasamento para a realização da pesquisa de campo. Tratando-se esta, “[…] de 

um estudo empírico, no qual o pesquisador sai a campo para conhecer determinada 

realidade, no interior da qual, usando os instrumentos e técnicas já especificados, 

coleta dados para sua pesquisa” (DOXSEY e DE RIZ, 2002/03, p. 38). 

Desse modo, a pesquisa de campo é compreendida por uma pesquisa com 

Survey, que, como indicado por Fonseca (2002, p. 33), é um tipo de procedimento 

que visa à “[...] obtenção de dados ou informações sobre as características ou as 

opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma 

população-alvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa”. 
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Quanto ao universo da pesquisa, segundo dados do Ministério da Educação e 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) – Censo 

Educacional (2015), Franca possuía no ano de 2015, 304 escolas, sendo que desse 

total, 132 ofereciam ensino pré-escolar (58 escolas públicas municipais e 74 escolas 

privadas), 118 o ensino fundamental (57 escolas públicas estaduais, 34 escolas 

públicas municipais e 27 escolas privadas) e 54 escolas ministravam o Ensino Médio 

(38 escolas públicas estaduais e 16 escolas privadas). 

De acordo com os dados deste Censo Educacional, foram matriculados cerca 

de 65.784 estudantes nessas escolas, distribuídos entre ensino pré-escolar (9.340), 

fundamental (40.659) e médio (15.785). Das 9.340 crianças que estavam no ensino 

pré-escolar, 6.249 frequentavam escolas públicas municipais e 3.091 escolas 

privadas. Em relação ao ensino fundamental, as escolas públicas estaduais 

respondiam por 22.487 estudantes, 11.228 as escolas públicas municipais, enquanto 

que 6.944 estudantes se encontravam em escolas privadas. Ademais, dos 15.785 

estudantes matriculados no Ensino Médio, 2.074 estavam em escolas privadas e 

13.711 em escolas públicas estaduais. 

Nesse sentido, o universo desta pesquisa caracteriza-se pelas escolas que 

possuem autorização para oferecer o Ensino Médio, no município de Franca, dentre 

escolas públicas e privadas, ou seja, de acordo com o último Censo Educacional 

disponível, realizado em 2015, existem 54 escolas autorizadas a ofertar esse tipo de 

ensino, compondo estas o universo desta pesquisa. 

Assim, definido o universo da pesquisa compreendido neste estudo, procurou-

se selecionar a amostra levando-se em consideração que  

 

para a escolha do processo de amostragem, o pesquisador deve levar em 
conta o tipo de pesquisa, a acessibilidade aos elementos da população, a 
disponibilidade ou não de ter os elementos da população, a 
representatividade desejada ou necessária, a oportunidade apresentada 
pela ocorrência de fatos ou eventos, a disponibilidade de tempo, recursos 
financeiros e humanos etc. (MATTAR, 1996, p. 133). 

 

Diante dessa assertiva, optou-se por selecionar uma dentre as 54 escolas 

disponíveis, utilizando a amostragem não probabilística por acessibilidade ou 

conveniência. Sendo este tipo de amostragem aquela em que a seleção dos 

elementos da população para compor a amostra depende de critérios e do 

julgamento do pesquisador (MATTAR, 1996).  
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Tendo em vista que o propósito principal desta pesquisa não é a obtenção de 

uma amostra de dados que reflita precisamente a população e que, portanto, não há 

a “[...] intenção de generalizar os dados obtidos na amostra para a população, então 

não haverá preocupações quanto à amostra ser mais ou menos representativa [...]” 

(MATTAR, 1996, p. 157). “Uma vez que esse procedimento consiste em 

simplesmente contatar unidades convenientes da amostragem, é possível recrutar 

respondentes tais como estudantes em sala de aula [...]” AAKER, KUMAR e DAY (p. 

376). Por ser essa a pretensão desta pesquisa, justifica-se, dessa maneira, a opção 

pela amostragem não probabilística selecionada por acessibilidade e conveniência. 

Dessa forma, considerando que o Ensino Médio se estrutura em três anos, 

geralmente com estudantes de 15 a 18 anos de idade, optou-se por pesquisar, na 

escola escolhida como amostra, apenas os estudantes que frequentam o terceiro 

ano do Ensino Médio, ou seja, estudantes entre 17 a 18 anos de idade em média. A 

escolha foi feita partindo do pressuposto que nessa faixa etária os adolescentes já 

estão buscando conquistar uma renda própria, como por exemplo, ingressando no 

mundo do trabalho, bem como adquirir autonomia para tomar decisões de consumo 

por si mesmos. Portanto, de acordo com a opção realizada, o número de 

respondentes é em torno de 150 estudantes. Sendo que estes estudantes estão 

distribuídos em 6 turmas diferentes (A, B, C, D, E, F) entre os períodos diurno e 

noturno para cursarem a etapa final do Ensino Médio. 

Para coleta de dados na pesquisa de campo, o instrumento selecionado foi o 

questionário. Chizzotti (2001, p. 55) ressalta que “o questionário consiste em um 

conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas em 

itens que constituem o tema da pesquisa [...]”. Ademais, o questionário tem por 

objetivo “[...] suscitar dos informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre 

assunto que os informantes saibam opinar ou informar”. 

Assim, a elaboração do questionário teve como referência o Anexo técnico E 

– Matriz de Competências da AMI (grau 2) publicado no Marco de Avaliação Global 

da Alfabetização Midiática e Informacional: Disposição e Competências do País 

(UNESCO, 2016b, p. 129-136), no qual são apresentados os critérios de 

desempenho, atividades e competências que abarcam cada um dos três 

componentes da AMI, mencionados anteriormente. Tal anexo encontra-se disposto, 

neste estudo, no Anexo 1. 
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Nesse sentido, ressalta-se que a Matriz de Competências da AMI foi 

elaborada como proposta para a avaliação das competências dos cidadãos, 

principalmente, dos professores em serviço e em formação, considerando sua 

relevância para a sociedade (UNESCO, 2016b).  

Conforme o Marco de Avaliação da AMI, 

 

espera-se que as competências individuais e institucionais dos grupos 
sociais principais, como os professores em serviço e em formação, reflitam 
os fatores contextuais nacionais que podem facilitar a criação de um 
ambiente que possibilite a AMI garanta que os professores, na posição de 
porta-vozes do conhecimento, exerçam um papel fundamental na 
construção de sociedades do conhecimento. [...]. Por isso, é importante 
garantir que os professores tenham as ferramentas necessárias, os 
recursos e as competências exigidas na área da AMI. [...] Entretanto, é 
importante enfatizar que as ferramentas de avaliação das competências em 
AMI também poderiam ser usadas para avaliar as competências de outros 
grupos sociais (UNESCO, 2016b, p. 48).  

 

Diante disso, parte-se do pressuposto que “essa ferramenta [Matriz de 

Competências da AMI] também pode ser usada para analisar as necessidades e as 

deficiências da AMI de outros grupos sociais [...]” (UNESCO, 2016b, p. 56). Sendo 

assim, no presente estudo, a Matriz de Competências da AMI foi utilizada para 

analisar as necessidades e deficiências informacionais quanto aos aspectos de 

consumo, junto aos adolescentes, um dos grupos sociais considerados como 

vulneráveis pela UNESCO. Sendo estes, nesta pesquisa, representados por 

estudantes de Ensino Médio de determinada escola pública do município de Franca. 

Além disso, para formulação das questões foram utilizadas as escalas 

nominais e a escala de frequência verbal. Quanto à primeira, Chisnall, (1973, p. 172) 

esclarece que a escala nominal “[…] envolve simplesmente a classificação de certos 

atributos e pode ser aplicada para as características da população baseadas, por 

exemplo, em sexo ou idade”. Por sua vez, Fauze (1996) observa que a escala 

nominal é aquela em que os números servem apenas para nomear, identificar e 

classificar variáveis sobre pessoas, objetos ou fatos como marcas, usos, gostos, 

modelos, etc., pois, “os números que formam as escalas nominais não passam de 

rótulos usados para identificar diferentes categorias de respostas” 

(PARASURAMAN, 1991, p.408).  

 

Em relação à escala de frequência verbal, ressalta-se que 
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o formato de uma escala de frequência verbal é muito semelhante ao de 
uma escala de Likert com duas exceções: a) mais do que a intensidade do 
grau de concordância com uma afirmação, a escala de frequência verbal 
apresenta palavras que indicam a frequência com que uma dada variável 
ocorreu b) em vez de apresentar afirmações sobre um dado tópico, os itens 
de uma escala de frequência verbal devem referir-se a 
ações/comportamentos muito específicos realizados pelos respondentes 
(ALRECK E SETTLE, 1995, 119-120). 

 

Dessa maneira, a escala de frequência verbal utilizada neste estudo é 

constituída por quatro pontos, obrigando os respondentes a se posicionarem de 

forma afirmativa ou negativa quanto à frequência que costumam realizar 

determinadas atitudes e comportamentos, evitando assim, uma posição de 

neutralidade e conservadora. Sendo as opções de resposta oferecidas na escala: 

sempre, frequentemente, raramente e nunca. 

Ressalta-se que o questionário elaborado é dividido em duas partes (A e B). 

Na primeira parte (A) procura-se compreender o perfil dos entrevistados por meio de 

9 questões, sendo 3 abertas, 4 de escala nominal e 2 de frequência verbal, como 

demonstrado no Quadro 12 na próxima página. 

Em relação à segunda parte (B), inicialmente, foram estabelecidas 48 

questões. Logo após a sua elaboração, o questionário foi submetido à avaliação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP) do Centro Universitário Municipal de Franca 

– Uni-FACEF. Obtido parecer favorável, que se encontra no Anexo B, deu-se a 

aplicação de um pré-teste com dois estudantes da escola selecionada. A partir 

dessa etapa, das 48 questões inicias, foram escolhidas 15 questões a fim de 

compreender a percepção dos estudantes de Ensino Médio, de uma escola pública, 

em relação à influência da mídia e da publicidade em suas decisões de consumo e o 

reflexo destas na sustentabilidade ambiental, tendo como referência os três 

componentes da AMI: acesso, avaliação e criação, bem como os critérios de 

desempenho e competências que embasam cada um dos componentes.  

Diante disso, o Quadro 13 apresenta as 15 questões propostas conforme as 

dimensões dos componentes e competências da Alfabetização Midiática e 

Informacional (AMI), bem como os propósitos para análise de cada uma das 

questões do instrumento de coleta de dados. Ademais, das 15 questões 

selecionadas (Quadro 13), 14 são de escala de frequência verbal e 1 de escala 

nominal, a questão 2, como pode ser observado no Quadro 14. Assim, nas páginas 

seguintes podem ser observados os Quadros 12, 13 e 14, respectivamente.
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Quadro 12 – Parte A – Perfil do respondente 
PARTE A - PERFIL DO RESPONDENTE 

 

1. Estuda em qual turma do 3ª ano do Ensino Médio?       (    ) A (    ) B  (    ) C  (    ) D   (    ) E  (    ) F   

2. Qual o período em que estuda? (    ) Diurno  (    ) Noturno 

3. Qual a sua idade? ____________________     

4. Qual o seu sexo?  (    ) Feminino  (    ) Masculino 

5. Possui uma renda própria?  

(   ) Não.  (   ) Sim, é uma mesada.   (   ) Sim, estou trabalhando com registro em carteira de trabalho. 

(   )  Sim, estou trabalhando de maneira informal.   (   ) Sim, outro tipo de renda. Qual? ___________________ 

6. Tem autonomia para decidir o que quer comprar?  

(   ) Sempre  (   ) Frequentemente  (   ) Raramente   (   ) Nunca 

7. Seus pais/responsáveis decidem o que você pode ou não comprar? 

(   ) Sempre  (   ) Frequentemente  (   ) Raramente   (   ) Nunca  

8. Quem é o responsável por custear as suas compras? __________________________________ 

9. Qual o seu maior sonho de consumo? _______________________________ 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 13 – Parte B – Relação das dimensões da AMI e as questões do instrumento de pesquisa 

PARTE B - PERCEPÇÃO DOS RESPONDENTES 

Dimensões pesquisadas 
Alfabetização Midiática 

e Informacional 
Propósito 

Questões do instrumento de coleta de 
dados 

Elemento de 
competência 
1: Reconhece 
a demanda, 
consegue 

fazer buscas, 
acessa e 
recupera 

informações 
e conteúdos 
midiáticos 

Definição e 
articulação da 

necessidade de 
informação. 

A pessoa com 
competências em AMI é 
capaz de determinar e 
articular a natureza, o 
papel e o escopo da 

informação e do 
conteúdo midiático ao 

utilizar uma variedade de 
recursos. 

Averiguar se o aluno reconhece a 
necessidade de informação e conteúdo 
midiático. 
 
Averiguar se o aluno se conecta e 
consulta outros indivíduos, grupos, 
organizações ou níveis para formular 
uma declaração/pergunta geral. 

1. A informação nas mídias e internet é a base 
para suas decisões de consumo? 

Busca e 
localização de 
informação e 

conteúdo 
midiático. 

A pessoa com 
competências em AMI é 

capaz de buscar e 
localizar informações e 
conteúdos midiáticos. 

Averiguar se o aluno desenvolve 
estratégia(s) de busca para encontrar a 
informação e o conteúdo midiático 
apropriados, os provedores de 
informação, os meios e as ferramentas. 
 
Averiguar se aluno explora, determina e 
encontra o local/site onde a informação 
e o conteúdo midiático podem ser 
localizados usando qualquer 
instrumento/ ferramenta e lugar, como 
qualquer lugar físico e/ou virtual. 

2. Qual é o principal meio de comunicação que 
costuma utilizar para se informar sobre 
produtos que pretende adquirir? 

Acesso a 
informações, 

conteúdos 
midiáticos e 

provedores de 
informações e 

conteúdos 
midiáticos. 

A pessoa com 
competência em AMI é 
capaz de acessar as 

informações e os 
conteúdos midiáticos 

necessários com 
eficácia, eficiência e 
ética, assim como os 

provedores de mídia e 
informação. 

Averiguar se o aluno acessa 
informações e conteúdos midiáticos 
selecionados de uma variedade de 
provedores de mídia e outras 
informações. 
 
Averiguar se o aluno decide quais tipos 
de informações e recursos midiáticos 
são necessários. 

3. Costuma clicar nos anúncios publicitários 
que chegam até você através de e-mails, sites 
e demais páginas na internet? 
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Recuperação/ 
armazenamento/ 

retenção de 
informações e 

conteúdos 
midiáticos. 

A pessoa com 
competência em AMI é 

capaz 
de recuperar e 

temporariamente reter 
informações e conteúdos 

midiáticos por meio de 
uma variedade de 

métodos e ferramentas. 

Averiguar se o aluno seleciona, 
organiza e retém as informações e os 
conteúdos midiáticos por meio de 
tecnologias e ferramentas apropriadas. 

4. Possui algum site de compra preferido, de 
acesso diário? 

Elemento de 
competência 

2: 
Compreende, 

analisa e 
avalia as 

informações 
e mídias 

Compreensão 
das informações 

e das mídias. 

A pessoa com 
competência em AMI 

compreende a 
necessidade dos 

provedores de mídia e 
informação na 

sociedade. 

Averiguar se o aluno reconhece o 
impacto em si mesmo causado pelas 
informações e pelos conteúdos 
midiáticos. 

5. Suas decisões de consumo são 
influenciadas pelas informações veiculadas 
pelas mídias e pela internet? 
 
6. As informações publicitárias veiculadas na 
mídia e na internet estimulam a sua 
necessidade de consumo? 

Aferição da 
informação e do 

conteúdo 
midiático, e 

provedores de 
mídia e 

informação. 

A pessoa com 
competências em AMI é 

capaz de avaliar, 
analisar, comparar, 
articular e aplicar os 
critérios iniciais para 

avaliar as informações 
recuperadas e suas 
fontes, assim como 

avaliar os provedores de 
informação e mídia na 

sociedade. 

Averiguar se o aluno cria ou usa 
instrumentos / ferramentas de avaliação 
básica para analisar a informação e o 
conteúdo midiático, bem como os 
provedores de mídia e outras 
informações. 
 
Averiguar se o aluno compreende o 
propósito e a importância / o significado 
da informação e do conteúdo midiático 
e seu contexto no desenvolvimento 
sustentável. 

7. Da preferência por produtos que sejam feitos 
de materiais recicláveis ou que sejam 
reutilizáveis? 

Avaliação da 
informação e 

conteúdo 
midiático e dos 
provedores de 
informação e 

mídia. 

A pessoa com 
competências em AMI é 

capaz de avaliar e 
autenticar as 

informações e os 
conteúdos midiáticos 

coletados e suas fontes, 
assim como os 
provedores de 

informação e mídia na 
sociedade. 

Averiguar se o aluno compara as 
informações de diferentes fontes de 
informação e mídia. 
 
Averiguar se o aluno entende a 
importância do ciclo de vida da 
informação e do conteúdo midiático 
para a avaliação. 
 
Averiguar se o aluno tira conclusões 
com base nas informações e nos 

8. Após o uso de cada produto, costuma 
descartá-lo de acordo com a coleta seletiva? 
 
9. Antes de realizar uma compra costuma se 
perguntar se realmente tem necessidade do 
produto? 
 
10. Suas decisões de consumo impactam o 
meio ambiente e o futuro das próximas 
gerações? 
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conteúdos midiáticos reunidos por meio 
de técnicas variadas e faz um 
julgamento. 

Organização da 
informação e 

conteúdo 
midiático. 

A pessoa com 
competências em AMI é 

capaz de sintetizar e 
organizar as informações 

e os conteúdos 
midiáticos coletados. 

Averiguar se o aluno agrupa e organiza 
as informações e os conteúdos 
midiáticos. 
 
Averiguar se o aluno armazena as 
informações e os conteúdos midiáticos 
relevantes com base na avaliação para 
uso futuro. 

11. Costuma arquivar informações negativas 
em relação a produtos que deseja comprar no 
futuro? 

Elemento de 
competência 
3: Cria, utiliza 

e monitora 
informações 
e conteúdos 
midiáticos 

Criação de 
conhecimento e 

expressão 
criativa. 

A pessoa com 
competências em AMI é 
capaz de criar / produzir 

novas informações, 
conteúdos midiáticos e 

conhecimentos para uma 
finalidade específica de 
maneira inovadora, ética 

e criativa. 

Averiguar se o aluno reconhece que as 
informações e os conteúdos midiáticos 
existentes podem ser combinados ao 
pensamento original, à experimentação 
e/ou à análise para produzir novas 
informações e novos conhecimentos. 

12. Em suas atividades escolares e disciplinas 
costuma criar algum conteúdo que esteja 
relacionado à valorização do meio ambiente? 
 

Comunicação da 
informação, 

conteúdo 
midiático e 

conhecimento de 
maneira ética e 
eficaz por meio 

das mídias e das 
TICs. 

A pessoa com 
competências em AMI 

comunica a informação, 
o conteúdo midiático e o 

conhecimento de 
maneira ética, legal e 

eficaz, usando canais e 
ferramentas apropriados. 

Averiguar se o aluno sabe que os novos 
conhecimentos devem ser 
compartilhados, distribuídos e 
comunicados. 

13. Costuma repassar informações que 
informam e esclarecem sobre os problemas 
ambientais? 

Participação em 
atividades sociais 
e públicas como 
cidadão ativo. 

A pessoa com 
competências em AMI é 
capaz de se engajar com 

provedores de mídia e 
informação para 

autoexpressão, diálogo 
intercultural e 

Averiguar se o aluno reconhece a 
importância de estar engajado e 
envolvido em atividades sociais e 
públicas por meio de vários provedores 
de informação e mídia. 

14. Utiliza os meios de comunicação e internet 
para se engajar e defender alguma causa 
ambiental? 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

participação democrática 
por vários meios, de 

maneira ética, eficaz e 
eficiente. 

Monitoramento 
da influência da 
produção e do 

uso de 
informação, 

conteúdo 
midiático e 

conhecimento, 
assim como dos 
provedores de 
mídia e outras 
informações. 

A pessoa com 
competências em AMI é 

capaz de monitorar o 
impacto da informação, 
do conteúdo midiático e 

do conhecimento criados 
e distribuídos, assim 

como das mídias 
existentes e outros 

provedores de 
informação. 

Averiguar se o aluno conhece a 
necessidade / importância de monitorar 
as informações, conteúdos midiáticos e 
conhecimentos compartilhados. 

15. Costuma acompanhar o surgimento de 
informações que ofereçam novas soluções 
para minimizar os problemas ambientais? 
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Quadro 14 – Questão de escala nominal 
Questão Escala Nominal 

5. Qual é o principal meio de comunicação que 
costuma utilizar para se informar sobre 
produtos que pretende adquirir? 

(   ) Mídias sociais (facebook, twiter, etc)   
(   ) Panfletos impressos  
(   ) Sites de compra online     
(   ) Canais de TV 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O questionário completo figura-se no Apêndice A desta pesquisa. 

Assim, definidas as questões, o questionário foi aplicado aos estudantes do 3º 

ano do Ensino Médio da escola pública selecionada de forma impressa e 

encaminhados para análise em seguida. Adiante estão os resultados obtidos.  

 

6.3 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Como mencionado anteriormente, era esperado que em torno de 150 

estudantes respondessem ao questionário, tendo em vista o número de estudantes 

matriculados e assíduos informado pela escola. No entanto, em virtude da 

proximidade de feriados, sendo que a data de aplicação do questionário foi definida 

pela escola de acordo com seu calendário escolar, estavam presentes nesse dia 91 

estudantes. Desse total, 2 optaram por não responder ao questionário, sendo 1 do 

período diurno e 1 do período noturno. Desse modo, considerando as duas 

abstenções obteve-se 89 questionários respondidos. 

Após aplicação do questionário, os dados coletados foram lançados no 

software Statistical Package for Social Science (SPSS) para que fossem tratados 

estatisticamente, propiciando, a partir disso, a interpretação e o aprofundamento das 

percepções que apresentam os respondentes.  

Inicialmente, buscou-se analisar o perfil dos respondentes (parte A do 

questionário). Para tanto, os estudantes estão distribuídos em relação às turmas e o 

período de estudo conforme a Tabela 4 na página seguinte. 

Assim, dos 49 respondentes do período diurno, 31 estudam na turma A e 18 

na turma B, representando 55% do total de 89 respondentes. Como pode ser 

observado nas tabelas acima, apesar de a quantidade de respondentes entre os 

períodos diurno e noturno serem próximas, tem-se uma baixa representatividade por 

turma no período noturno, visto que são 40 respondentes distribuídos em 4 turmas 

diferentes, sendo a turma E com o maior número deles, 13 estudantes.   
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Tabela 4 – Distribuição do número de respondentes por período e turma 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

A Tabela 5 contém a idade dos estudantes de acordo com o período cursado.  

 
Tabela 5 – Idade dos respondentes de acordo com o período de estudo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observa-se que a maior parte dos estudantes respondentes possuem 17 

anos, 77 ao todo ou 86,5%. Sendo que 41 deles estão cursando o período diurno e 

36 no período noturno. É possível notar que os demais estudantes são: 1 de 15 

anos, 5 de 16 anos, 5 de 18 anos e 1 e 19 anos. 

Abaixo, a Tabela 6 traz a relação entre sexo e o período de estudo. 

 

Tabela 6 – Sexo dos respondentes de acordo com o período de estudo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Dos 89 respondentes, 45 são mulheres e 44 são homens. A maior parte das 

mulheres está matriculadas no período diurno, 28 delas. O número de homens 

praticamente não se altera na comparação entre os dois períodos. 

Quanto à renda própria, abaixo, a Tabela 7 demonstra que 31 estudantes não 

possuem nenhum tipo de renda própria. Do total geral, 55% possuem renda própria 

por estarem trabalhando, sendo 27% com carteira assinada e 28% de maneira 

informal.  Os demais respondentes também possuem renda própria, 7 deles através 

de mesada, 1 por bolsa atleta e outro não especificou a origem da renda. Apesar da 

maior parte desses adolescentes estar trabalhando, um ponto que chama a atenção 

é que praticamente metade deles estão exercendo atividade informalmente. 

 

       Tabela 7 – Renda própria  

 
       Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Para análise mais aprofundada, a Tabela 8 apresenta a renda própria em 

função do período. 

 

Tabela 8 – Renda própria de acordo com o período de estudo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Percebe-se que dos 31 estudantes que não possuem renda própria, 22 estão 

no período diurno e 9 deles no período noturno. Dos 49 estudantes trabalhadores, 

30 cursam a 3ª série do Ensino Médio no período noturno e 19 no período diurno. 

Recebem mesada 6 respondentes no período diurno e 1 no período noturno. Os que 

possuem outro tipo de renda estão estudando no período diurno. 

A relação entre a renda própria e a idade dos respondentes está representada 

na Tabela 9 a seguir. Dos 5 adolescentes de 16 anos, 4 possuem renda própria, 

sendo 1 recebendo mesada e 3 trabalhando de maneira informal. Em relação aos 

respondentes de 17 anos, 28 deles não possuem renda própria. Dentre os 49 

estudantes dessa idade que possuem uma renda própria, 5 recebem mesada, 21 

trabalham com carteira assinada e 22 informalmente. 

 

Tabela 9 – Renda própria de acordo com a idade 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Tabela 10, abaixo, compreende as informações de renda própria em função 

do sexo. 

 

         Tabela 10 – Renda própria de acordo com o sexo 

 
         Fonte: Elaborado pela autora. 
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Observa-se que as mulheres são a maioria dentre os respondentes que não 

possuem renda, 20 delas. São mulheres 18 dos 49 estudantes trabalhadores, sendo 

que 10 possuem carteira assinada e 8 trabalham de maneira informal. Dos 31 

homens trabalhadores, 14 estão com carteira assinada e 17 estão trabalhando 

informalmente. Ademais, são homens os respondentes que possuem outro tipo de 

renda não enquadrada nas opções anteriores. 

Em relação à escala de autonomia, dos 89 respondentes, 43,8% afirmam ter 

sempre autonomia para decidir o que querem comprar. Enquanto que 40,4% deles 

sentem que frequentemente possuem autonomia. Entre os que possuem autonomia 

em menor escala em suas decisões de compra, estão 13 respondentes com rara 

autonomia e 1 afirmando nunca possuí-la, conforme Tabela 11. 

 
Tabela 11 – Escala de autonomia dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Para melhor compreensão dessa realidade, a Tabela 12 abarca a relação 

entre a renda própria e a escala de autonomia dos respondentes.  

 

Tabela 12 – Renda própria de acordo a escala de autonomia dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como pode ser observado, dos 31 estudantes que não possuem renda 

própria, 9 afirmaram ter sempre autonomia sobre suas decisões de compra, 15 

frequentemente e 7 raramente. Desse modo, apesar de não possuírem renda 

própria, 24 deles declaram ter autonomia em maior escala para decidir o que 

querem comprar. Entre os respondentes que trabalham com carteira assinada, 16 

afirmam sempre ter autonomia, 7 frequentemente e 1 deles raramente. Além disso, 

12 adolescentes sempre possuem autonomia, 9 frequentemente, 3 raramente e 1 

nunca, entre os estudantes trabalhadores de maneira informal. 

A Tabela 13 traz as respostas dos adolescentes para a questão 7: seus 

pais/responsáveis decidem o que você pode ou não comprar? 

 
Tabela 13 – Participação dos pais ou responsáveis nas decisões de compra dos 
respondentes 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Nesse contexto, ao analisar a escala de frequência verbal da participação dos 

pais ou responsáveis nas decisões de compra dos respondentes (Tabela 13), 

constata-se que a maioria deles, 71%, afirmam que os pais/responsáveis raramente 

(38%) ou nunca (33%) decidem sobre o que eles podem ou não comprar, 

demonstrando ter autonomia para tomar suas próprias decisões. Apenas 25 

estudantes (28%) declararam que os pais/responsáveis possuem sempre (9%) ou 

frequentemente (19%) o poder de decidirem o que aqueles podem ou não comprar. 

Diante disso, ao verificar na Tabela 14, na página seguinte, a comparação 

entre as respostas para a participação dos pais ou responsáveis nas decisões de 

compra dos respondentes (questão 7) e a escala de autonomia destes (questão 6), 

percebe-se que dos 39 respondentes que afirmaram sempre ter autonomia em suas 

decisões de compra, 34 declaram que os pais/responsáveis raramente ou nunca 

decidem o que eles podem ou não comprar. Os demais estudantes (5), 

contrariamente à constante autonomia afirmada na questão 6,  declararam que, 
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sobre suas decisões de compra, são seus pais/responsáveis que decidem sempre 

ou frequentemente. 

  

Tabela 14 – Relação entre a participaçãp dos pais ou responsáveis nas decisões de 
compra dos respondentes e a escala de autonomia destes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ademais, dentre aqueles que asseveram ter frequentemente autonomia sobre 

o que querem comprar, 12 deles declararam que os seus pais/responsáveis também 

frequentemente decidem o que os estudantes podem ou não comprar, 13 deles que 

seus pais/responsáveis raramente decidem e 7 afirmam que seus pais/responsáveis 

nunca decidem. Há ainda 3 estudantes que apesar de declararem possuir 

frequentemente autonomia em suas decisões de compra, na questão 7 responderam 

que seus pais/responsáveis detêm sempre autonomia em relação às decisões de 

compra de seus filhos/tutelados. 

Quantos aos respondentes que afirmaram raramente ter autonomia para 

decidir o que querem comprar, 9 deles declararam que seus pais/responsáveis 

também raramente ou nunca tem o poder de decisão. Desse modo, havendo rara 

participação dos pais/responsáveis nas decisões de consumo de seus 

filhos/tutelados e estes ao mesmo tempo assegurando também ter rara autonomia, a 

cargo de quem fica a responsabilidade de tomar as decisões de consumo desses 

estudantes? 

Diante desse cenário, através da questão 8 “Quem é o responsável por 

custear as suas compras?”, representada na Tabela 15 na página posterior, 

procurou-se validar a relação entre a participação dos pais ou responsáveis nas 

decisões de compra dos respondentes e a escala de autonomia destes, discutida 

acima. 
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Por ser uma questão aberta, para melhor compreensão, optou-se por 

categorizar as respostas mais frequentes, estabelecendo-se 5 categorias como visto 

na Tabela abaixo. Assim, dos 89 respondentes, 31,5% reconhecem como sendo 

eles próprios os responsáveis por custear suas compras, 34,8% deles afirmam ser 

os pais os responsáveis e 27% compartilham essa responsabilidade com seus pais. 

Dentro da categoria “Outros” estão as respostas “eu, minha mãe e minha avó”, “eu e 

meu (a) irmão (a’), “eu e minha avó” e “eu e meu marido”. 

 

  Tabela 15 – Responsável por custear as compras dos respondentes 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
 

É preciso ressaltar que dentre aqueles que declararam seus pais como 

responsáveis pelo custeio de suas compras, 11 definiram apenas a mãe como a 

responsável e para 3 estudantes é apenas o pai o detentor dessa responsabilidade. 

Dentre aqueles que afirmaram compartilhar a responsabilidade com os seus pais, 7 

compartilham a responsabilidade com a mãe apenas e 2 somente com o pai. Por 

isso, percebe-se um papel de destaque da mãe no custeio das compras de seus 

filhos, seja compartilhando com o pai ou o próprio filho, seja sozinha. Apesar de não 

ser possível a generalização, entende-se que estes são alguns exemplos da 

realidade moderna, na qual o pai não é mais o único provedor do lar ou até mesmo, 

como visto em alguns casos, nem participa do sustento familiar. 

Nesse sentido, a próxima análise se dá em torno da relação entre a 

participação dos pais/responsáveis nas decisões de compra dos respondentes e 

quem são os responsáveis pelo custeio das compras desses estudantes. O 

cruzamento dessas informações pode ser visto na Tabela 16, na página seguinte.  

Dessa maneira, dos 28 adolescentes que afirmaram ser eles mesmos os 

responsáveis por custear suas próprias compras, 24 declararam que os pais 

raramente ou nunca decidem sobre o que seus filhos/tutelados podem ou não 
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comprar. Além disso, pela Tabela abaixo, identifica-se que para 1 dos respondentes 

que custeia suas próprias compras, são os pais ou responsáveis que decidem o que 

aquele pode ou não comprar. 

Dentre os 24 respondentes que compartilham o custeio de suas próprias 

compras com seus pais, para 7 deles os pais participam frequentemente das 

decisões de compra. Ademais, para 16 estudantes, os pais raramente ou nunca 

decidem o que esses respondentes podem ou não comprar, apesar de participarem 

do custeio dessas compras. 

 

Tabela 16 – Relação entre a participação dos pais ou reponsáveis nas decisões de 
consumo dos respondentes e a responsabilidade pelo custeio das compras destes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Um fato que chama atenção na Tabela 16 é que 31 respondentes afirmaram 

que os responsáveis por custear as suas próprias compras são seus pais e, no 

entanto, para 18 desses estudantes, os pais raramente ou nunca decidem o que 

seus filhos podem ou não comprar. Logo, de acordo com as respostas fornecidas, 

esses adolescentes possuem total liberdade em suas decisões de compra e os pais, 

apesar de custearem integralmente essas compras, não têm poder de decisão sobre 

elas. 

Na última questão da parte A do questionário, foi solicitado aos estudantes 

que respondessem abertamente o que pensam ser o seu maior sonho de consumo. 

Da mesma forma que a questão 8, para facilitar a análise, criou-se categorias 

agrupando as respostas semelhantes. Desse modo, estabeleceu-se 6 categorias 

como demonstrado na Tabela 17. As 3 primeiras categorias se referem aos sonhos 

de consumo mais frequentes entre os estudantes: “Faculdade”, “Imóvel” e “Veículo”. 

Além disso, na categoria “Outros” foram alocadas as respostas menos frequentes. A 

categoria “Nulo” recebeu as respostas que não estão diretamente ligadas ao 
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consumo propriamente dito, como por exemplo ajudar as pessoas (respondente 8), 

tendo em vista que o ato de consumir está relacionado à disposição monetária para 

aquisição de bens ou serviços com o objetivo de suprir as necessidades e desejos 

humanos. 

Esclarece-se ainda que apesar das instruções iniciais antes da aplicação do 

questionário e o fato da questão ser aberta, mas clara ao solicitar “o maior” sonho 

de consumo dos respondentes, ou seja, apenas 1 sonho de consumo, 10 estudantes 

escreveram mais de uma resposta/sonho. Ao passo que dentre as várias respostas, 

optou-se por considerar o primeiro sonho relatado para efeito de análise. 

  

      Tabela 17 – Sonho de consumo 

 
     Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Como é possível perceber na Tabela acima, dos 89 respondentes, 21,3% 

declararam se formar na faculdade como o seu maior sonho de consumo, 27% 

querem adquirir um imóvel e 24,7% dos estudantes desejam comprar um veículo. 

Dentre as respostas menos frequentes (Outros) estão: “abrir um negócio”, 

“viajar” e ter “um videogame”. 

Na categoria “Nulo” foram alocadas as respostas “ser jogador de futebol”, “ser 

independente”, “ter um bom emprego”, “ser bem-sucedido”, “ter dinheiro e nunca 

acabar” representando o que se pode dizer ser um sonho de vida e não de 

consumo, como explicado anteriormente.  

Quanto aos estudantes que relataram mais de um sonho, como não é 

possível saber exatamente o motivo real, estima-se algumas possibilidades como 

distração na leitura do questionário ou dificuldade em definir um sonho principal. 

Em relação aos dois estudantes que deixaram a questão em branco, pode-se 

pontuar a dúvida em relação ao próprio sonho de consumo, mas também pode ser 
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que nunca haviam pensado sobre isso anteriormente, ou ainda simplesmente 

deixaram a pergunta aberta para o final e se esqueceram de retornar para respondê-

la, sendo assim não há como categorizar a resposta dos mesmos. 

Encerrando-se a caracterização do perfil dos respondentes, a pesquisa passa 

a analisar a parte B do questionário: percepção dos estudantes em relação ao 

impacto da mídia e da publicidade em suas decisões de consumo e o reflexo destas 

na sustentabilidade ambiental tendo por base os componentes da AMI: acesso, 

avaliação e criação descritos anteriormente. 

Esta parte se consiste de 15 questões de múltipla escolha conforme a escala 

de frequência verbal e a escala nominal propostas. Das 15 questões estabelecidas, 

as 4 primeiras estão relacionadas ao componente acesso, as 7 posteriores (5 a 11) 

estão ligados ao componente avaliação e as demais (12 a 15) à criação. 

Diante disso, as questões foram elaboradas para que os estudantes 

escolhessem 1 resposta dentre as 4 opções oferecidas. Apesar da orientação verbal 

oferecida pela pesquisadora nesse sentido, alguns estudantes assinalaram mais de 

1 opção em uma das questões, sendo criada a categoria “Nulo” para atender aos 

questionários que se encontram nessa situação. 

Dessa forma, dando início às discussões, retoma-se que o componente 1 está 

relacionado com a capacidade de reconhecer a demanda e de procurar, acessar e 

recuperar informações e conteúdos midiáticos.  

De acordo com a Tabela 18, a informação disposta nas mídias e internet 

frequentemente é base para as decisões de consumo para 36% dos respondentes. 

No entanto, para a maioria deles (42,7%), a informação nas mídias e internet 

raramente é utilizada como base para suas decisões de consumo. E na mesma 

proporção (10%) estão aqueles que sempre ou nunca se baseiam nas informações 

disponíveis nas mídias e internet para consumir. 

  

Tabela 18 – Busca nas mídias e internet como base para as decisões de consumo 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
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Adiante, a Tabela 19 apresenta qual o principal meio de comunicação que os 

respondentes utilizam para se informar sobre produtos que pretendem adquirir. 

 

       Tabela 19 – Meios de busca de informação sobre produtos a serem adquiridos 

 
       Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pelo exposto na Tabela 18, percebe-se que, apesar de quase 53% dos 

estudantes declararem que raramente (42,7%) ou nunca (10,1%) utilizam a 

informação nas mídias e internet como base para suas decisões de consumo, é 

possível ver na Tabela 19 que 82% dos respondentes afirmaram utilizar as mídias 

digitais (33,7%) e a internet – sites de compra online (48,3%) – para buscarem 

informações sobre produtos que pretendem adquirir. A mídia impressa é 

preferencialmente utilizada por 5,6% dos respondentes e apenas 1% deles tem 

preferência pelos canais de TV. Dentre aqueles que selecionaram mais de uma 

resposta (Nulo), 6 marcaram ao mesmo tempo as opções “mídias sociais (facebook, 

twiter, etc)” e “sites de compra online”. Desse modo, percebe-se que os 

adolescentes dessa escola pública estão bastante digitalmente conectados na hora 

de consumir, servindo como exemplos do que foi exposto pela pesquisa “Os 

Influenciadores – Quem Brilha na Tela dos Brasileiros” relacionada na terceira seção 

deste estudo. 

Quanto ao costume de clicar em anúncios publicitários, a Tabela 20, na 

página posterior, demonstra que 78,7% dos respondentes raramente (42,7%) ou 

nunca (36%) possuem esse costume. Somente para 20% é um costume clicar 

sempre (9%) ou frequentemente (11%) nos anúncios publicitários recebidos por 

meio de e-mails, sites de demais páginas de internet. 
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  Tabela 20 – Costume de clicar em anúncios publicitários 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Em continuidade ao tema, a Tabela 21 destaca à existência ou não de algum 

site de compra preferido pelos respondentes, de acesso diário.  

 

  Tabela 21 –  Site de compra preferido de acesso diário 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Como observado, há um relativo equilíbrio entre as respostas dos 

adolescentes para essa questão. Dos 89 respondentes, 45% deles afirmaram que 

sempre (22,5%) ou frequentemente (22,5%) possuem algum site de compra 

preferido, de acesso diário, enquanto que 54% deles declararam que raramente 

(31,5%) ou nunca (22,5%) tiveram site de compra com acesso diário.  

De maneira geral, quanto ao primeiro componente da AMI, acesso, entende-

se que os estudantes desta escola pública possuem iniciativa limitada para 

reconhecer a demanda e procurar, acessar e recuperar informações e conteúdos 

midiáticos. Assim, configura-se o acesso, ainda que em diferentes níveis, à 

informação sobre consumo em recursos midiáticos. 

Quanto ao segundo componente da AMI, avaliação, este tem por finalidade 

averiguar se os respondentes são capazes de compreender, avaliar e aferir as 

informações e a mídia. Para tanto, serão analisadas as questões 5 a 11 da parte B 

do questionário. 
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Assim, conforme a Tabela 22, para 36% dos respodentes suas decisões são 

frequentemente influenciadas pelas informações veiculadas pelas mídias e pela 

internet. Ao passo que a maioria dos estudantes (47,2%) raramente se sentem 

influenciados pelas mídias e a internet em suas decisões de consumo.  

 
  Tabela 22 – Influência das mídias e internet nas decisões de consumo  

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A Tabela 23 abrange as respostas dos estudantes quanto ao estímulo de sua 

necessidade de consumo pelas informações veiculadas nas mídia e na internet.  

 

  Tabela 23 – Estímulo da necessidade de consumo pela mídia e internet  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

É possível observar que a maior parte dos respondentes (72%) declara que 

as informações publicitárias veiculadas na mídia e na internet raramente (59,6%) ou 

nunca (12,4%) estimulam a sua necessidade de consumo. Ademais, 28,1% dos 

estudantes afirmam se sentir sempre (7,9%) ou frequentemente (20,2%) estimulados 

a consumir diante das informações veiculadas pela mídia e internet. 

Em relação à preferência por produtos que sejam feitos de materiais 

recicláveis ou que sejam reutilizáveis, a Tabela 24, na página posterior, indica que 

apenas 20% dos respondentes sempre ou frequentemente dão preferência a esse 

tipo de produto. A grande maioria dos adolescentes, 76% deles, raramente (56,2%) 

ou nunca (20,2%) dão preferência aos produtos que sejam recicláveis ou 

reutilizáveis. Além disso, 3 estudantes não responderam a essa questão. 
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  Tabela 24 – Preferência por produtos recicláveis ou reutilizáveis 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quando questionados se após o uso de cada produto, costumam descartá-lo 

de acordo com a coleta seletiva, 58,4% dos estudantes afirmaram que sempre 

(32,6%) ou frequentemente (25,8%) possuem esse costume. Para os demais 

respondentes (41,5%), essa é uma prática rara (30,3%) ou que nunca (11,2%) 

acontece, conforme Tabela 25.  

 

  Tabela 25 – Descarte de produtos de acordo com a coleta seletiva 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Abaixo, a Tabela 26 retrata a questão 9 “Antes de realizar uma compra 

costuma se perguntar se realmente tem necessidade do produto?”. 

 
  Tabela 26 – Reflexão quanto à necessidade de consumo 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Dessa forma, constata-se que 65% dos respondentes declaram ter o costume 

de sempre (39,3%) ou frequentemente (25,8%) se perguntar se realmente tem 
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necessidade do produto antes de realizar uma compra. Dos 89 respondentes, 34,8% 

deles afirmam raramente (23,6%) ou nunca (11,2%) realizar essa reflexão antes de 

consumir. 

Além disso, a Tabela 27, a seguir, demonstra a percepção dos respondentes 

quanto ao impacto de suas decisões de consumo no meio ambiente e no futuro das 

próximas gerações. Assim, observa-se que 54 estudantes (60,6%) acreditam que 

suas decisões de consumo raramente (44,9%) ou nunca (15,7%) impactam o meio 

ambiente e o futuro das próximas gerações. Para 38% dos respondentes, o impacto 

de suas decisões de consumo no planeta é sempre (17%) ou frequente (21%).  

Por isso, a realidade desses respondentes contribui para ratificar uma das 

conclusões da pesquisa “Os Jovens e o Consumo Sustentável - Construindo o 

próprio futuro?” (Seção 2), de que é muito significativa a parcela de jovens que 

acreditam que suas ações não exercem nenhum impacto no mundo, com exceção 

do lixo que jogam fora. Esse fato se relaciona com a questão 8 analisada na Tabela 

25, na qual cerca de 60% dos estudantes declararam sempre ou frequentemente 

realizar o descarte de produtos de acordo com a coleta seletiva. 

 
Tabela 27 – Impacto das decisões de consumo no meio ambiente e no futuro das 
próximas gerações 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Na Tabela 28, localizada na página seguinte, tem-se a percepção dos 

respondentes quanto ao costume de arquivar informações negativas em relação a 

produtos que desejam comprar no futuro. Diante dos dados apresentados, percebe-

se que esse hábito é sempre praticado por 18% dos respondentes e frequentemente 

por 22,5% deles. Ademais, somam-se a 59,5% aqueles que raramente (29,2%) ou 

nunca (30,3%) costumam arquivar informações negativas em relação a produtos que 

desejam comprar futuramente. 
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Tabela 28 – Arquivamento de informações negativas para compras futuras 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Sendo assim, considerando as análises apresentadas, em relação ao 

componente avaliação, entende-se que os respondentes demonstram ter 

capacidade restrita para compreender, avaliar e aferir as informações dispostas na 

mídia e o reflexo destas em suas decisões de consumo, bem como seu impacto no 

meio ambiente e no futuro das próximas gerações, ou seja, sua capacidade de 

buscar, avaliar e arquivar informações sobre sustentabilidade ambiental é restrita 

aos seus interesses individuais. 

Quanto ao terceiro componente da AMI, criação, este tem por finalidade 

avaliar a capacidade dos respondentes quanto à criação, utilização e monitoramento 

das informações e conteúdos midiáticos, tendo em vista as questões de 12 a 15.   

Desse modo, em relação à criação de conteúdos relacionados à valorização 

do meio ambiente, cerca de 70%, ou seja, a grande maioria dos estudantes, 

raramente (56,2%) ou nunca (12,4%) desenvolve essa prática em suas disciplinas e 

atividades escolares como pode ser visto na Tabela 29. Além disso, as respostas de 

3 estudantes não puderem ser consideradas por estarem em branco.  

 

  Tabela 29 – Criação de conteúdo que valorize o meio ambiente 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Dando seguimento na análise, a Tabela 30, a seguir, retrata que dos 89 

respondentes, 45% afirmam raramente repassar conteúdo informativo e 
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esclarecedor sobre problemas ambientais, enquanto que 43% declaram sempre 

(13,5%) ou frequentemente (30,3%) ter esse hábito. Para 9% dos estudantes essa é 

uma ação nunca praticada. 

 

  Tabela 30 – Repasse de informações sobre problemas ambientais 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Com relação ao engajamento e defesa de causas ambientais, a Tabela 31 

demonstra que 77,6% dos adolescentes desta escola pública raramente (59,6%) ou 

nunca (18%) utilizam os meios de comunicação e a internet para essa atividade. 

Apenas 22,5% declaram procurar sempre (4,5%) ou frequentemente (18%) se 

engajar e defender uma causa ambiental. 

 

  Tabela 31 – Engajamento em causas ambientais 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Na página seguinte, a Tabela 32 aborda o monitoramento dos problemas 

ambientais pelos estudantes. Como pode ser observado, 41,6% dos respondentes 

costumam sempre (13,5%) ou frequentemente (28,1) acompanhar o surgimento de 

novas soluções que visam a minimizar os problemas ambientais. Sendo que a 

maioria (58,5%) declara ser essa ação raramente (46,1%) ou nunca (12,4%) 

praticada.  

 

 



134 
 

Tabela 32 – Monitoramento de soluções para os problemas ambientais 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Diante disso, quanto ao componente criação, percebe-se que a maioria dos 

respondentes demonstra limitações de interesse em criar, utilizar e monitorar as 

informações e conteúdos midiáticos em prol do meio ambiente tendo em vista o 

contexto estudado. 

Para efeito de análise, o Quadro 15 foi elaborado a fim de apresentar um 

panorama geral das respostas obtidas com a aplicação do questionário. 

 

     Quadro 15 – Resumo das respostas obtidas  

 
     Fonte: Elaborado pela autora. 
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Desse modo, entende-se que a maior parte dos estudantes retratados está 

estudando no período diurno, possui em média 17 anos e está inserida no mercado 

de trabalho, possuindo renda própria para consumir. Estes apresentam autonomia 

na hora de escolher o que comprar e os pais raramente interferem. Além disso, 

apesar de pouco participar das decisões de consumo, os pais são os principais 

responsáveis pelo custeio das compras dos estudantes, seguidos pelos próprios 

respondentes e pelo custeio compartilhado entre ambos.  

Quanto ao maior sonho de consumo, imóvel, veículo e faculdade destacam-se 

respectivamente. 

Retomando a problemática proposta, de conhecer qual a percepção dos 

estudantes de Ensino Médio, de uma escola pública, em relação à influência da 

mídia e da publicidade em suas decisões de consumo e o reflexo destas na 

sustentabilidade ambiental, observa-se que estes estudantes estão usufruindo dos 

benefícios que o avanço tecnológico proporcionou, como a conexão com as mídias 

digitais e a internet, tendo acesso ao intenso fluxo de informações disponíveis 

nesses meios de comunicação.  No entanto, ao se conectarem estão sendo 

expostos às informações publicitárias que estimulam o consumo, pois ao considerar 

aqueles que costumam clicar em anúncios publicitários, mesmo que raramente, 

somados aos que sempre ou frequentemente possuem esse hábito, têm-se 63% 

desses jovens recebendo apelos de consumo. Isso acontece da mesma forma 

dentre aqueles que acessam diariamente um site de compra preferido, ou seja, 76% 

dos respondentes, mesmo que essa prática ocorra raramente para alguns, ela não 

deixa de acontecer em algum momento. 

Como é possível perceber, essa influência midiática é reconhecida, com 

algum nível de ocorrência, por 84% dos adolescentes. Sendo que 88% sentem ou já 

sentiram, em algum momento, necessidade de consumir diante dos estímulos 

publicitários, demonstrando o poder de indução da mídia e da publicidade em gerar 

novas necessidades e desejos de consumo.  

No que tange à relação teoria e prática, a proposta curricular do Ensino Médio 

do Estado de São Paulo é a de que o tema sustentabilidade ambiental seja 

trabalhado por meio de diversos conteúdos de 6 disciplinas diferentes ao longo das 

3 séries e, que até o final desse período, os estudantes desenvolvam habilidades 

relacionadas à identificação de problemas ambientais, suas causas, efeitos e formas 

de minimizá-los; que compreendam a existência de acordos e princípios 
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internacionais em prol do desenvolvimento sustentável e que estimulem o debate e 

ações que priorizem a valorização e a conservação do meio ambiente. Apesar desse 

padrão esperado, é possível verificar a ineficácia do currículo proposto tendo em 

vista a maneira fragmentada com que os conteúdos são trabalhados em cada 

disciplina. A sustentabilidade é, por sua natureza, sistêmica e somente trabalhada 

dessa forma poderá ser efetivamente compreendida pelos estudantes.  

Em relação à realidade da prática da proposta curricular do Ensino Médio, 

não foi possível realizar a análise da aplicação do conteúdo das disciplinas da 

escola pública estudada. Todavia pode-se inferir que os estudantes pesquisados 

não demonstraram conhecimento e experiência no tema “sustentabilidade 

ambiental” para o padrão esperado de formação no Ensino Médio. Isso, tendo em 

vista que a maior parte dos estudantes pouco prioriza ações que visam minimizar os 

problemas ambientais e que promovam a valorização e a conservação do meio 

ambiente. É claro que esta pesquisa não trata de aspectos relevantes como o 

contexto cultural, a vivência e a realidade familiar de cada estudante, mas sem 

desprezá-los, de modo geral, percebe-se que os estudantes desta escola não estão 

terminando o Ensino Médio com as habilidades que lhes são esperadas.  

Para tal inferência, observa-se que dos 89 respondentes, 56% raramente dão 

preferência por consumir produtos que sejam recicláveis ou reutilizáveis e 20% deles 

nunca exerceram essa prática. Além disso, 45% dos respondentes raramente 

reconhecem que suas decisões de consumo impactam o meio ambiente e o futuro 

das próximas gerações e 16% acreditam que esse impacto nunca acontece. Quanto 

a utilização de atividades escolares para criação de conteúdos relacionados à 

valorização do meio ambiente, essa é uma prática rara para 56% dos estudantes e 

que nunca acontece para 12% deles. Ao passo que o engajamento em causas 

ambientais por meio das mídias e a internet é uma atividade rara para 60% e que 

nunca praticada para 18%. Assim sendo, a sustentabilidade pode ser um tema 

constante na matriz curricular desses jovens, mas, em tese, os conteúdos 

trabalhados não estão sendo efetivamente absorvidos, retidos e/ou praticados pela 

maioria dos estudantes. 

Ademais, em relação ao consumo, a partir do conteúdo trabalhado nas 

disciplinas de sociologia e língua estrangeira moderna – inglês no 2° bimestre da 2ª 

série, é esperado que os estudantes possam refletir sobre a relação entre cultura, 

consumo, consumismo e comunicação de massa, posicionando-se de forma crítica 
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diante de propagandas publicitárias, buscando compreender o sentido de 

mensagens implícitas e o impacto destas na formação de sua identidade.  

Porém, identifica-se, nas disciplinas propostas, a ausência de um conteúdo 

que construa e demonstre a relação entre consumo, propaganda publicitária e 

sustentabilidade ambiental. Como um semestre é pouco para que essa relação seja 

estabelecida, a AMI, com foco na Alfabetização Publicitária, poderia ser uma 

alternativa para suprir essa lacuna. Se trabalhada paralelamente ao tema consumo 

sustentável na 3ª série do Ensino Médio, a AMI contribuiria para o desenvolvimento 

do senso crítico dos estudantes ao expor o poder da publicidade em estimular o 

consumo e como o consumismo impacta negativamente o meio ambiente. Visto que 

muitos já estão no mercado de trabalho faz-se urgente o aprimoramento do senso 

crítico para que não sejam seduzidos a consumir além de sua capacidade financeira, 

endividando-se, por consequência, entre outras complicações.  

Além disso, a inclusão da alfabetização midiática e informacional no contexto 

escolar também poderia impactar positivamente na forma com que os estudantes se 

relacionam com a informação, tendo em vista que das 23 questões propostas, 11 

delas obtiveram respostas em branco ou nulo, mesmo após orientação da 

pesquisadora.  

Dessa maneira, sob o olhar desta pesquisadora, como reflexo das 

características atuais da vida moderna, o retrato dos estudantes pesquisados, desta 

escola pública, demonstra jovens digitalmente conectados, porém com dificuldade 

na leitura e interpretação de textos ou até mesmo de parar e refletir sobre si mesmos 

e o impacto de suas ações no planeta.  

De modo geral, são jovens ansiosos, impacientes e pouco comprometidos 

com as questões de sustentabilidade ambiental, comportamento que, ademais 

prejudica o fortalecimento de fatores promotores do desenvolvimento local 

sustentável proposto por Cordeiro, Alcoforado e Ferreira (2012). Sendo este, 

resultado de um território estruturado e qualificado, que proporcione bem-estar e 

qualidade de vida à geração atual, sem pôr impedimentos para que as gerações 

futuras satisfaçam as suas próprias necessidades, protegendo recursos vitais, 

promovendo fatores de coesão social e equidade, garantindo um crescimento 

econômico amigo do meio ambiente e das pessoas. 
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7 CONCLUSÃO 
 

O estudo perpassa pelas discussões de como os desequilíbrios ambientais se 

intensificaram a partir do desenvolvimento tecnológico que alterou os padrões de 

produção e de consumo vigentes. Da mesma forma, o impacto da tecnologia 

também foi sentido nos meios de comunicação, que passaram a veicular um intenso 

fluxo de informações a uma velocidade jamais vista.  

Assim, mediante o aumento do potencial produtivo e do aprimoramento dos 

meios de comunicação, a publicidade pode ser considerada como um poderoso 

instrumento de indução ao consumo, ao passar a ditar regras de como se comportar, 

o que vestir e possuir para ser “feliz” na sociedade contemporânea.  

Diante desse contexto, esta pesquisa teve por objetivo discutir as inter-

relações da alfabetização midiática e informacional (AMI) para o desenvolvimento 

local sustentável, em face de uma juventude vulnerável às pressões midiáticas do 

consumismo. 

Por isso, propôs-se a alfabetização midiática e informacional como variável 

interveniente a fim de minimizar a influência da mídia, publicidade e consumo sobre 

o desenvolvimento local sustentável. Visto que em sua essência a AMI visa ao 

empoderamento dos cidadãos para que, por meio do desenvolvimento de 

competências, possam se posicionar de forma crítica, ética e reflexiva quanto a 

influência das informações e dos conteúdos midiáticos nas dimensões pessoal, 

social e profissional. Para tanto, buscou-se o mapeamento da percepção dos 

estudantes de Ensino Médio, de uma escola pública, em relação à influência da 

mídia e da publicidade em suas decisões de consumo e o reflexo destas na 

sustentabilidade ambiental.  

Desse modo, o resultado encontrado foi que a maior parte dos jovens 

pesquisados, dessa escola pública, estão conectados às mídias e à internet, sendo 

expostos, por essa razão, às influências midiáticas para o consumo. Sendo que essa 

influência midiática é reconhecida, com algum nível de ocorrência, por 84% dos 

adolescentes e 88% deles sentem ou já sentiram, em algum momento, necessidade 

de consumir diante dos estímulos publicitários. Além disso, a maioria dos estudantes 

pouco reconhece o impacto de suas decisões de consumo na sustentabilidade 

ambiental, visto que 45% deles acreditam que suas decisões de consumo raramente 
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impactam o meio ambiente e o futuro das próximas gerações e 16% acreditam que 

esse impacto nunca acontece. 

Foi percebido que a proposta curricular do Ensino Médio do Estado de São 

Paulo demonstra preocupação com a sustentabilidade ambiental, entretanto, pode-

se inferir que os estudantes pesquisados não demonstram conhecimento e 

experiência prática do tema para o padrão esperado de formação no Ensino Médio.  

Desse modo, a sustentabilidade pode ser um tema presente na matriz curricular 

desses jovens, todavia, os conteúdos trabalhados não estão sendo efetivamente 

absorvidos e praticados pela maioria dos estudantes pesquisados. 

Esse resultado revela a necessidade da implementação de ações corretivas, 

preventivas e de melhora para contribuir com o fortalecimento da sustentabilidade 

ambiental via educação do jovem para ativar, integrar sua participação efetiva na 

construção do desenvolvimento local sustentável.  

Nesse sentido, entende-se que as competências pertinentes à AMI, em suas 

inter-relações com as dimensões social, cultural, ambiental, econômica e política, se 

fazem fundamentais na promoção do pleno exercício da cidadania, auxiliando os 

jovens a perceberem seu papel no mundo, bem como o impacto de suas ações na 

sociedade local/global. 

Apesar de o estudo investigar apenas uma escola de Ensino Médio, entende-

se que os resultados obtidos são limitados à realidade dessa escola pública, não 

podendo ser generalizados para outras escolas públicas ou privadas, é incontestável 

o potencial transformador da educação. Assim sendo, a educação precisa ser 

valorizada e reformulada para que consiga atender as demandas da sociedade 

contemporânea, incorporando novas propostas como a alfabetização midiática e 

informacional.   

No entanto, para que isso venha de fato a ocorrer é preciso que a educação 

seja encarada como prioridade por nossos governantes. Principalmente a educação 

básica, que compreende os anos iniciais até o Ensino Médio, para que, com a base 

escolar fortalecida, nossas crianças se tornem adultos críticos, reflexivos e 

promotores do desenvolvimento local sustentável e com reflexos na sustentabilidade 

ambiental do planeta. 

Todavia, é preciso ressaltar que segundo dados atuais da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2017), o Brasil está entre os 

países que menos gastam com estudantes do ensino fundamental e médio, US$ 3,8 
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mil (R$11,7 mil). Em contrapartida, mais do que o triplo desse valor, US$ 11,7 mil 

(R$ 36 mil), são gastos com estudantes universitários. Logo, tendo em vista a 

relevância da educação básica em proporcionar uma formação para o pleno 

exercício da cidadania, a situação atual do país compromete o desenvolvimento 

sustentável. Ao priorizar o ensino universitário, o Brasil deixa de investir naqueles 

que ainda estão em idade de desenvolvimento de valores e crenças, livres de 

pressupostos e preconceitos trazidos pelas experiências de vida, havendo, por parte 

daqueles, maior possibilidade de aprendizado quanto a um modo de vida que 

respeite o meio ambiente e as próximas gerações, como o consumo sustentável.  

Ainda mais que, através de uma base sólida e de qualidade, estes estudantes 

poderiam chegar ao ensino superior muito mais preparados, e com maior potencial 

para cumprir seu papel na sociedade, seja no trabalho, na família e em todas 

atividades promotoras do desenvolvimento local sustentável. Visto que este é 

dependente da articulação e de um compromisso efetivo da sociedade civil, governo 

e instituições de governança locais e o setor privado, para viabilizar qualidade de 

vida e bem-estar à sociedade atual e às gerações vindouras tendo por base a 

preservação e a valorização dos ativos naturais e culturais locais, bem como suas 

potencialidades e vocações.  

A partir do entendimento das limitações do resultado do presente estudo, pela 

aplicação restrita a uma única escola, sugere-se para estudos futuros a aplicação 

desta investigação em outras escolas públicas de Ensino Médio, até mesmo nas 

particulares, para permitir uma análise comparativa do comportamento entre os 

estudantes da escola privada e da pública. Possibilidade que insere no contexto 

científico, social e acadêmico a contribuição desta pesquisa, como conteúdo nesta 

temática.  

Espera-se também que esta pesquisa possa contribuir com maior aporte 

informacional sobre a relevância da educação no quesito alfabetização midiática e 

informacional (AMI) para a sustentabilidade ambiental, a partir das discussões de 

propostas da implantação da Alfabetização Publicitária a ser trabalhada 

paralelamente ao tema consumo sustentável na 3ª série do Ensino Médio. Condição 

que contribuiria para a construção do senso crítico dos estudantes ao expor o poder 

da publicidade em estimular o consumo inconsciente e como o consumismo pode 

impactar negativamente o meio ambiente e, portanto, o desenvolvimento local 

sustentável.  
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APÊNDICE A – Questionário 

QUESTIONÁRIO  
PARTE A - PERFIL DO RESPONDENTE 

1. Estuda em qual turma do 3ª ano do Ensino Médio?  (    ) A  (    ) B  (    ) C  (    ) D  (    ) E   (    ) F 

2. Qual o período em que estuda?  (    ) Diurno  (    ) Noturno 

3. Qual a sua idade? ___________________   

4. Qual o seu sexo? (    ) Feminino  (    ) Masculino 

5. Possui uma renda própria?  

(   ) Não.  (   ) Sim, é uma mesada.   (   ) Sim, estou trabalhando com registro em carteira de trabalho.            

(   ) Sim, estou trabalhando de maneira informal.    

(   ) Sim, outro tipo de renda. Qual? ___________________________________________________ 

6. Tem autonomia para decidir o que quer comprar? 

(   ) Sempre  (   ) Frequentemente  (   ) Raramente   (   ) Nunca  

7. Seus pais/responsáveis decidem o que você pode ou não comprar? 

(   ) Sempre  (   ) Frequentemente  (   ) Raramente   (   ) Nunca 

8. Quem é o responsável por custear as suas compras? __________________________________ 

9. Qual o seu maior sonho de consumo? ______________________________________________ 
  
   

PARTE B - PERCEPÇÃO DO RESPONDENTE 

Questões Opções de Resposta 

1. A informação nas mídias e internet é a base para suas decisões 
de consumo? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

2. Qual é o principal meio de comunicação que costuma utilizar para 
se informar sobre produtos que pretende adquirir? 

(   ) Mídias sociais (facebook, 
twiter, etc)   

(   ) Panfletos impressos 

(   ) Sites de compra online     

(   ) Canais de TV 

3. Costuma clicar nos anúncios publicitários que chegam até você 
através de e-mails, sites e demais páginas na internet? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

4. Possui algum site de compra preferido, de acesso diário? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

5. Suas decisões de consumo são influenciadas pelas informações 
veiculadas pelas mídias e pela internet? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 
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6. As informações publicitárias veiculadas na mídia e na internet 
estimulam a sua necessidade de consumo? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

7. Da preferência por produtos que sejam feitos de materiais 
recicláveis ou que sejam reutilizáveis? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

8. Após o uso de cada produto, costuma descartá-lo de acordo com a 
coleta seletiva? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

9. Antes de realizar uma compra costuma se perguntar se realmente 
tem necessidade do produto? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

10. Suas decisões de consumo impactam o meio ambiente e o futuro 
das próximas gerações? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

11. Costuma arquivar informações negativas em relação a produtos 
que deseja comprar no futuro? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

12. Em suas atividades escolares e disciplinas costuma criar algum 
conteúdo que esteja relacionado à valorização do meio ambiente? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

13. Costuma repassar informações que informam e esclarecem 
sobre os problemas ambientais? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

14. Utiliza os meios de comunicação e internet para se engajar e 
defender alguma causa ambiental?  

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 

15. Costuma acompanhar o surgimento de informações que 
ofereçam novas soluções para minimizar os problemas ambientais? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente  

(   ) Nunca 
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ANEXO A – Matriz de Competência da AMI (grau 2) 
(Anexo técnico E do Marco de Avaliação Global da Alfabetização Midiática e 
Informacional: Disposição e Competências do País. (UNESCO, 2016b, p. 129-136)). 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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