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INTRODUÇÃO 

Em 2015, após 3 anos de discussões e 

negociações acerca da agenda global de 

desenvolvimento pós-2015, as Nações Unidas 

aprovavam os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e as suas, respectivas, 169 

metas. Entre essas, encontra-se alocada no ODS 

4 – Educação de Qualidade – a meta 4.7. que 

apresenta em seu texto o norte de “até 2030 

garantir que todos os alunos adquiram 

conhecimentos e habilidades necessárias para 

promover o desenvolvimento sustentável” citando 

diretamente a EDS como possível caminho para 

tal, bem como estilos de vida sustentáveis e 

temáticas-chaves (direitos humanos, igualdade de 

gênero, cultura de paz e não violência, cidadania 

global e diversidade cultural) (ONU, 2015). Já seu 

indicador único de número 4.7.1 amplia as 

possibilidades de práticas educativas indicando 

que a forma de mensurar e acompanhar os níveis 

de alcance dessa meta é compreender o nível de 

incorporação da EDS e da ECG nos currículos, 

legislações nacionais, formação docente e 

avaliações nacionais discentes. 

Tal meta foi ratificada sem alterações pelo 

Brasil, o que indica um reconhecimento do Estado 

brasileiro da importância de tais práticas 

educativas e seu compromisso com a comunidade 

internacional de suas incorporações, todavia a 

ausência de informações oficiais relacionadas a 

meta 4.7. parece ser fato, como pode-se identificar 

nos seguintes espaços: (a) Recentemente, o 

Instituto de Economia Aplicada (Ipea) lançou uma 

série intitulada Cadernos ODS - espaço em que 

discorrem sobre “as linhas de base dos 

indicadores de monitoramento das metas e uma 

breve avaliação dos principais desafios que o país 

precisa enfrentar para implementar a Agenda 2030 

no período previsto” (IPEA, 2019). Todavia, ao 

discorrer sobre a meta 4.7, não é apresentado 

dados. (b) O Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, através dos dados disponíveis pelo Índice 

de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) 

relativo ao ano de 2017 assim como compilados de 

Fiscalizações Ordenadas entre os anos de 2016 e 

2018, considerou “insuficiente” (2019, p. 66) as 

informações para precisar o estágio dos 

Municípios em relação a meta 4.7. (c) O site 

administrado do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e Secretaria de Articulação 

Social do Governo Federal (2021) que congrega 

todos os dados federais relativos aos ODS aponta 

que não existem dados relativos à meta 4.7. (d) 

Por fim, nem mesmo o renomado projeto Global 

Change Data Lab (RITCHIE et al, 2018) que 

monitora o progresso global em direção aos ODS, 

em escala global, é exposto que não possuem 

conhecimento da existência de dados relativos a 

esse indicador (4.7.1).  

Dado o exposto, buscamos com o 

presente estudo contribuir com a mensuração da 

incorporação das práticas educativas na esfera 

nacional do sistema educacional brasileiro, isto é, 
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avaliar o nível de incorporação da EDS e ECG na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - 

currículo nacional - Política Nacional de Formação 

Docente e Base Nacional Comum do Professor 

(BNC-P) - norteadores da formação docente no 

Brasil – 26 legislações educacionais centrais e nos 

questionários do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) e do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), esses últimos em uma 

comparação das suas versões pós-2016.   

O presente texto é composto por três 

seções, além da presente introdução, 

apresentando a metodologia utilizada para o 

alcance do objetivo que se propõe, os resultados 

apreendidos e nossas considerações finais. 

METODOLOGIA 

O presente estudo detém caráter 

exploratório de cunho descritivo-analítico, 

possuindo abordagem quali-quantitativa, 

embasada na pesquisa documental, tendo por 

objeto de estudo um conjunto de documentos. O 

procedimento metodológico foi composto por três 

etapas descritas, a seguir. 

 A primeira etapa configurou-se na revisão 

bibliográfica acerca da EDS e ECG no âmbito 

internacional e nacional, bem como uma pesquisa 

bibliométrica e análise da literatura sobre tais 

práticas na região sul-americana. 

 A segunda etapa identificação dos 

documentos federais que são centrais no Sistema 

Educacional Nacional Brasileiro, nos aspectos de 

currículo, avaliação discente, formação docente e 

legislações nacionais centrais. Essa identificação 

ocorreu com auxílio da Lei de Acesso à Informação 

(Lei Federal 12.527/2011) e com pesquisa nos 

sítios oficiais das respectivas Administrações 

Públicas. 

 A última etapa consistiu na observação da 

presença da EDS e ECG nos documentos 

identificados, em duas linhas procedimentais-

analíticas. Sendo uma composta pela busca de 48 

termos-chaves acerca da Cidadania Global e 

Desenvolvimento Sustentável em documentos de 

ampla extensão e subjetividade (como a BNCC), 

doravante método próprio, e a outra seguindo o 

método da UNESCO (2020) composta pela 

simples identificação das temáticas em 

documentos de ordem mais normativa (como a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 

doravante método UNESCO, em ambos os casos 

validou-se o identificado com base na revisão 

bibliográfica, em outros termos, observando se o 

identificado reflete as premissas das práticas 

educativas. Essa diferenciação se deu porque não 

se compreendeu suficiente a mera identificação de 

“sim” ou “não” para documento extensos e 

altamente subjetivos em termos discursivos. Por 

fim, cada item foi classificado em três níveis de 

incorporação: pouco (menor que 1/3), médio (igual 

ou maior que 1/3 e menor que 2/3) e alto (igual ou 

maior que 2/3). Esse número é referente ao 

número percentual e/ou absoluto a depender do 

conjunto documental analisado.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nessa seção iremos apresentar, primeiro, 

os itens analisados com método próprio (BNCC e 

Exames Nacionais) e, na sequência, os analisados 

com o método UNESCO (Legislações 

Educacionais e Política de Formação Docente).  

BNCC 

A BNCC foi aprovada em 2017, com 600 

páginas, mas sob discussões sobre o caráter 

democrático ou não democrático de sua 

construção final (BRASIL, 2022; ALVES et al, 

2022). Mas, independente desse aspecto, o 

documento é o maior norteador curricular 

brasileiro, sendo extenso e subjetivo. Dessa forma, 

fazendo uso do método próprio, chegamos ao 

número de 1124 trechos com os 43 termos, desses 

foram validados 326 trechos (29%) entre objetos 

de conhecimento, habilidades e competências. 
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Esses trechos validados representam 0,8% do 

documento de 6 centenas de páginas.  

Em uma caraterização geral dos dados, 

em ordem decrescente, temos 198 trechos 

validados na seção direcionada para o ensino 

fundamental, 121 trechos na seção do Ensino 

Médio, 6 nas competências gerais da Educação 

Básica brasileira e um trecho no Ensino Infantil.  

Já em relação a sua distribuição por áreas 

conhecimento, é possível identificar 53% em 

Ciências Humanas (171 trechos), 26% em 

Ciências da Natureza (86 trechos), 14% em 

Linguagens (47 trechos), 3% em Ensino Religioso 

(10 trechos), Matemática com 2% (5 trechos) e 6 

trechos das competências gerais, essas sendo 

direcionadas a todo currículo, em outras palavras, 

sendo interdisciplinares. 

Tabela 1. Áreas do conhecimento/seções com maior 
quantidade de presença em trechos. 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

A Tabela 1 apresenta essas informações 

de forma a identificar por nível de ensino e área do 

conhecimento a incorporação da EDS e ECG.  Em 

síntese, a BNCC pouco incorpora as práticas 

educativas em estudo, principalmente, na área de 

Matemática e suas tecnologias e no Ensino Infantil.  

EXAMES NACIONAIS 

Em relação aos exames nacionais 

direcionados aos estudantes do ensino básico, foi 

possibilitado a análise dos ENEM e os 

questionários do SAEB posteriores a aprovação da 

Agenda 2030, uma vez que as avaliações 

aplicadas via SAEB não podem ser 

disponibilizadas, dado que as questões compõem 

um banco de dados que é sempre (re)utilizado, 

possibilitando uma comparação real de evolução 

ou não, conforme informado pelo Diretoria de 

Avaliação da Educação Básica do INEP. 

 Os questionários apresentam questões 

relacionados a infraestrutura e até mesmo 

avaliação das atividades docentes e da 

participação familiar no ambiente escolar, dessa 

forma, abarcando algumas metas do ODS 4. Mas, 

não realiza questões relacionadas a percepção 

das crianças e adolescente avaliadas, em termos 

de questões mais amplas, tais como Direitos 

Humanos e Mudanças Climáticas. Ademais, a 

partir do colocado, podemos inferir a não-

incorporação nos questionários das práticas 

educativas aqui em estudo. Todavia, não se exclui 

a possibilidade de existirem questões nos testes 

que explorem as temáticas-chaves. De qualquer 

forma, em termos de ensino fundamental, não foi 

possível identificar elementos que indiquem 

qualquer incorporação nas avaliações nacionais 

direcionados aos discentes. 

Figura 2. Número de Questões do ENEM que apresentam os 
termos procurados de 2016 a 2021. 

 

Fonte: Elaboração própria (2022).  
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Conforme a Figura 2, pode-se observar 

que a presença de questões que apresentam os 

termos selecionados neste estudo, voltado para 

EDS e ECG, há uma tendência de queda durante 

os últimos 5 anos, tendo a redução por ano, 

comparado ao ano de 2016, a seguinte redução: 

em 2017, uma diferença de 36,58% negativa; já 

em 2018 uma variação de -56,09%; em 2019 

observamos uma variação de -43,90%; em 2020, 

encontramos -53,65%; e, em 2021, uma 

expressiva variação de 95,23% negativamente, 

em especial, visualizamos a redução no número de 

questões nas áreas de Ciências Humanas e 

Linguagens. Esta variação negativa apresentada, 

demonstra a redução ao longo dos anos de 

questões que contemplem as práticas educativas, 

indo na contramão para o avanço do alcance da 

meta 4.7 na educação brasileira. 

 

LEGISLAÇÕES EDUCACIONAIS 

A legislação federal relativa à educação 

básica é extremamente volumosa, considerando a 

existência de centenas de normas e instruções 

advindas do Congresso Nacional, Ministério da 

Educação (Governo Federal) e do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) - instâncias centrais 

de deliberação de atos federais acerca da matéria 

- conforme podemos encontrar no sítio do CNE e 

na base de dados “Legislação Federal Brasileira”.  

Mas, considerando que estamos avaliando 

a pretensão do Estado brasileiro em incorporar a 

ECG e EDS nas legislações federais, é possível e 

coerente o recorte ser a lista de legislações 

classificadas como básicas/centrais pelo MEC 

(braço do Poder Executivo direcionado às Políticas 

Educacionais Nacionais), sendo sua importância 

refletida inclusive no ato de divulgação em 

listagem por temática em página online própria do 

Ministério.  Destarte, se realizou uma seleção 

manual da legislação indicada na listagem, 

removendo-se legislações de ordem puramente 

administrativa, tais como criação de unidades de 

ensino, cargos e comissões, as duplicações 

(legislações que aparecem em mais de uma 

sublista), deixando apenas um resultado desses, 

foram removidas também as legislações que não 

tinham relação direta com o ensino básico.  

Em resultado, foram mapeadas 26 

legislações que deveriam ser objetos de estudo, 

entre leis, decretos e resoluções e pareceres do 

Conselho Nacional de Educação (CNE). Mas, 

desses, apenas nove legislações apresentam pelo 

menos uma das oito temáticas-chaves, conforme 

Figura 3.  

Figura 3. Legislações federais educacionais com temáticas da 

ECG e EDS identificadas 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Portanto, temos que apenas 33% das 

legislações nacionais educacionais principais 

apresentam ao menos uma temática central da 

ECG e EDS, sendo que nesse número a média de 

presença das temáticas é cerca de duas temáticas 

por legislação. Em números, por temática, temos 

que os “Direitos Humanos” é o que mais aparece 

com quatro legislações e “Igualdade de Gênero” a 

que tem menor presença com apenas uma 

legislação, “Desafio Climático” e “Sustentabilidade 

Ambiental” não foram identificados, os demais 

aparecem em cerca de 3 legislações cada.  

Em conclusão, podemos apontar que as 

legislações federais educacionais pouco 

incorporam a EDS e ECG. 
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POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOCENTE  

 

A Política Nacional de Formação Docente 

da Educação Básica é instituída pelo Decreto 

8.752/2016 e tem como seu desdobramento o 

Programa Nacional de Formação Docente 

(ParFor) atualizado em 2021 e a Base Nacional 

Comum do Professor (BNC-Professor). Esses três 

documentos foram analisados e foi identificado 

apenas o trecho, a seguir.  

VI - Promover a formação de profissionais 

comprometidos com os valores de democracia, com 

a defesa dos direitos humanos, com a ética, com o 

respeito ao meio ambiente e com relações étnico-

raciais baseadas no respeito mútuo, com vistas à 

construção de ambiente educativo inclusivo e 

cooperativo (Decreto 8752/2016/BRASIL, 2016) 

 Em análise rápida deste trecho, podemos 

identificar a presença da intenção governamental 

em promover uma formação de profissionais 

direcionados à diversidade cultural, paz e não 

violência com a determinação de “relações étnico-

raciais baseadas no respeito mútuo”, dos direitos 

humanos ao direcionar à sua defesa e 

sustentabilidade ambiental ao mencionar o 

“respeito ao meio ambiente”. Esses são quatro das 

oito temáticas consideradas mínimas para 

incorporação da meta 4.7 na formação de 

professores. Mas, na contramão, o ParFor não 

incorpora de forma explícita a finalidade VI do 

Decreto 8.752/2016. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A UNESCO (2020) aponta que não se 

deve somar os itens do indicador 4.7.1, mas 

considerando o quadro geral, exposto em síntese 

na Tabela 2, é possível inferir que o Brasil pouco 

incorpora no sistema de ensino nacional 

conhecimentos e habilidades da EDS e ECG. Essa 

conclusão é reforçada por estudo anterior Alves 

(2021). 

 

Tabela 2. Overview da Meta 4.7. no Brasil, nível nacional. 

ITEM STATUS DE 
INCORPORAÇÃO 

POLÍTICAS NACIONAIS 
EDUCACIONAIS 

POUCO 

CURRÍCULO ESCOLAR POUCO 

FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES 

MÉDIO 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS POUCO 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

A partir do exposto, podemos concluir que, 

de forma geral, o Brasil tem a necessidade de 

realizar amplas mudanças nos itens que compõem 

o sistema de ensino nacional brasileiro, uma vez 

que nenhum apresenta uma alta incorporação da 

ECG e EDS, apesar de faltar apenas oito anos 

para o término do prazo. 

Para finalizar, deve-se colocar que a 

incorporação de tais práticas não se deve dar de 

forma acrítica, mas crítica, afinal suas 

formas/essências estimulam a crítica com 

propostas de mudança até mesmo da própria 

forma de ensinar, da estrutura do ensino e das 

formas de avaliação hoje existente. 
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