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RESUMO 

 

Propósito: Esta Dissertação se constitui na formulação de uma proposta de diretrizes para 

implantação de sistema de gestão ambiental em IES (Instituição de Ensino Superior).  

Metodologia: A metodologia se traduz em revisão da literatura e de documentos, 

realização de grupo focal, análise e discussão de resultados.  

Achados: Estes são provenientes dos métodos de revisão da literatura e do grupo focal.. 

A revisão mostrou que o escopo do sistema de gestão ambiental. A base para a 

transformação na gestão da organização foi o conhecimento das suas reais necessidades 

ambientais e educacionais. No resultado da pesquisa preliminar foi percebido que a falta 

de uma Política Ambiental e o desconhecimento dos seus aspectos ambientais geravam 

ações de núcleos paradigmáticos distintos. 

Limitações: As principais limitações presentes na pesquisa são inerentes aos métodos 

escolhidos. Isto é, a Revisão Bibliográfica Sistemática não cobre todas as possibilidades 

de proposta de diretrizes para implantação de sistema de gestão ambiental em IES. A 

proposta e validação do modelo, passa pela subjetividade do pesquisador na elaboração 

do instrumento e pela peculiaridade do perfil da amostra utilizada. Por fim, o estudo passa 

pela subjetividade do pesquisador, dos participantes e das peculiaridades do caso. 

Aplicações: A contribuição para as práticas organizacionais do caso estudado situa-se em 

avançar no aperfeiçoamento da aplicação de princípios vinculados à responsabilidade 

ambiental. No que tange a contribuição para as ciências da gestão organizacional, este 

estudo contém analise estruturada de aplicação de princípios de gestão ambiental em 

instituição de ensino, o que é considerado um aporte original à literatura. Ao final do 

estudo são apresentadas diretrizes com o propósito de aplicação de princípios  de sistemas 

de gestão ambiental a instituição de ensino.   

Originalidade: Aborda o sistema de gestão ambiental com foco em instituições de ensino 

superior. Além disso, propõe-se diretrizes que podem ser usadas na implantação de 

sistema de gestão ambiental em IES.   

 

 

Palavras-Chaves: Sistema de Gestão Ambiental; Sistema de Gestão; Gestão de 

Instituição de Ensino Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose: This Dissertation constitutes the formulation of a proposal for guidelines for 

the implementation of an environmental management system in Higher Education 

Institution (IES). 

Methodology: The methodology translates into a review of the literature and documents, 

a focus group, analysis and discussion of results. 

Findings: These come from methods of literature review and focus group .. The review 

has shown that the scope of the environmental management system. The basis for the 

transformation in the management of the organization was the knowledge of its real 

environmental and educational needs. In the result of the preliminary research it was 

noticed that the lack of an Environmental Policy and the ignorance of its environmental 

aspects generated actions of different paradigmatic nuclei. 

Limitations: The main limitations present in the research are inherent to the methods 

chosen. That is, the Systematic Bibliographic Review does not cover all the possibilities 

of proposal of directives for implantation of environmental management system in HEI. 

The proposal and validation of the model goes through the subjectivity of the researcher 

in the elaboration of the instrument and the peculiarity of the profile of the sample used. 

Finally, the study goes through the subjectivity of the researcher, the participants and the 

peculiarities of the case. 

Applications: The contribution to the organizational practices of the case studied is to 

progress in the improvement of the application of principles linked to environmental 

responsibility. Regarding the contribution to the organizational management sciences, 

this study contains a structured analysis of the application of environmental management 

principles in an educational institution, which is considered an original contribution to 

the literature. At the end of the study, guidelines are presented for the purpose of applying 

principles of environmental management systems to the educational institution. 

Originality: Addresses the environmental management system focused on higher 

education institutions. In addition, it is proposed guidelines that can be used in the 

implementation of an environmental management system in HEI. 

 

 

Keywords: Environmental Management System; Management system; Management of 

Institution of Higher Education. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as empresas têm sentido a necessidade de ter no seu quadro funcional 

trabalhadores capacitados para atuarem nas questões ambientais contemporâneas. Essa 

necessidade é oriunda da crise ambiental que se instaurou no mundo contemporâneo. A 

globalização pautada pela sociedade de consumo levou ao limite crítico as reservas naturais do 

planeta, causando uma redução, sem precedente, da biodiversidade do mundo. Formar um 

profissional com competência para lidar com a dicotomia natureza e desenvolvimento, requer 

da instituição capacidade de internalizar as questões ambientais nos seus processos 

educacionais. 

Para alcançar este objetivo, as instituições de ensino superior necessitam promover em 

seus processos alterações no modelo convencional, além de fomentar a produção de 

conhecimento relevante para as questões emergentes dos problemas da globalização, 

principalmente os ambientais. Segundo Giroux (1999), os modelos educacionais e sociais 

devem criar novos espaços para a reconstituição da imaginação social, para a construção de 

novos modos de socialização e para a reconstituição de novas articulações do significado da 

emancipação e da liberdade humana. 

Apesar desta afirmação observa-se que no meio acadêmico, em especial nos cursos de 

formação profissional, ainda é apresentada uma pedagogia voltada para o modelo informativo 

e disciplinar. Segundo Leff (2001, p.137) “O saber ambiental enfrenta o comportamento e 

fracionamento do conhecimento derivado da racionalidade social e científica dominantes.” 

Entretanto, o modelo adotado mostra-se limitado em capacitar profissionais que atendam a 

demanda de soluções necessárias para os problemas socioambientais, que necessitam de mentes 

capazes de articular pensamentos de forma Inter e transdisciplinar, propiciando uma visão 

panorâmica das atividades globais que causam danos a biosfera.  

A proposta de implantação de um sistema de gestão ambiental (SGA) em instituições 

de ensino superior levará em consideração, inicialmente, a natureza dos aspectos e impactos de 

suas atividades, bem como a preocupação com o uso sustentável dos recursos naturais, além de 

direcionar seus processos pedagógicos na formação de um novo saber ambiental. 

A contemporaneidade das questões ambientais tem alterado mundialmente as relações 

econômicas e produtivas. Tais mudanças estão relacionadas diretamente a conscientização 
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ambiental vivida no final do século XX e início do século XXI, pautadas, respectivamente, 

pelos grandes acidentes ambientais como o de Bhopal, que dizimou inúmeras vidas, e pelo 

aquecimento Global evidenciado por várias catástrofes ambientais, como enchentes, 

desertificação e mudanças bruscas de temperaturas em várias regiões do planeta, demonstrando 

o quão frágeis são as relações econômicas e o meio ambiente.   

As organizações têm buscado solucionar seus problemas adaptando seus processos às 

questões ambientais e sociais, gerenciando seus processos na perspectiva dos impactos 

ambientas e evitando tocar em questões sobre produção e consumo. Entretanto estas medidas 

geram resultados pouco eficazes para as soluções emergentes das questões socioambientais 

(LEFF, 2012). 

Um caminho encontrado pelas empresas para a solução desses problemas foi o 

desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental que pudesse agir de maneira pró-ativa nos 

problemas ambientais. Um modelo usado para esse fim foram as Normas ISO 14000 que 

apresentam requisitos relativos a um sistema de gestão ambiental, permitindo a uma 

organização desenvolver e implantar uma política ambiental, objetivos e metas referentes aos 

seus aspectos e impactos significativos. 

A implantação e o acompanhamento de um sistema de gestão ambiental requerem, por 

natureza, um profissional capaz e habilitado para compreender, resolver, acompanhar e 

gerenciar as questões ambientais em vários níveis de uma organização. Tais bases são 

imprescindíveis no âmbito de suas atividades, onde aplicarão seus conhecimentos na 

“minimização” dos impactos ambientais causados pela ação e no desdobramento das atividades 

da organização a qual estejam respondendo (STEPHANOU, 2013). 

Porém, profissionais, na sua maioria, ainda são formados para atender um modelo de 

produção dos primórdios da revolução industrial, sem levar em consideração a externalidade 

ambiental. Podemos considerar, de forma simplista, que o cerne da questão está diretamente 

relacionado à falta de mão de obra para a formação desses profissionais e uma plataforma de 

ensino capaz de sustentar e manter um projeto pedagógico direcionado para as soluções 

socioambientais e profissionais. 

Dessa forma, faz-se necessário que as instituições de ensino superior desenvolvam um 

modo de garantir que as necessidades ambientais sejam atendidas na formação dos profissionais 

desse novo milênio, bem como usar suas unidades educacionais como modelo pedagógico de 

Gestão Ambiental. 
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Assim como as empresas começaram a implantar um SGA com o intuito de gerenciar 

as questões ambientais, as instituições de ensino superior têm demonstrado o mesmo interesse 

nesse processo. Na tentativa de equacionar as questões no gerenciamento dos seus aspectos 

ambientais as instituições de serviços vêm incentivando o desenvolvimento de pesquisas e 

produções acadêmicas (artigos, monografias, dissertações e teses) sobre este assunto. Porém o 

que se observa, na realidade, é que as instituições de ensino superior se atêm ao gerenciamento 

de resíduos sólidos como forma de demonstrarem sua contribuição na gestão ambiental e 

paralelamente promoverem palestras e discussões dos problemas ambientais de forma temática, 

isoladas e orientadas pelos calendários ambientais.  

O Sistema de gestão Ambiental (SGA) e seu processo de melhoria contínua (PDCA) 

apresentam ferramentas necessárias para as instituições de ensino superior aprofundarem seu 

senso crítico e confrontar a realidade na qual estão inseridas, desenvolvendo pesquisas com 

conscientizações no processo de ensino-aprendizagem da formação profissional envolvendo as 

questões ambientais. 

Pelo fato da gestão Ambiental ser um tema recente em relação às outras áreas mais 

convencionais do saber, as referências práticas e teóricas de trabalhos sobre esta temática são 

raros, para unidades de ensino. 

Apesar de novo é comum encontrar-se profissionais interessados em fazer um bom 

trabalho, acreditando está resolvendo os problemas ambientais. Porém só o interesse não basta, 

é preciso buscar a essência do conhecimento sobre: sistema de Gestão Ambiental, Legislação 

Ambientais e correlatas para desenvolver ações eficazes e consolidadas no caminho de uma 

eco-eficiência das organizações e nos seus produtos e Serviços.  

Pode-se dizer que a ecoeficiência é alcançada mediante o fornecimento de bens e 

serviços a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de 

vida, ao mesmo tempo em que reduz progressivamente o impacto ambiental e o consumo de 

recursos ao longo do ciclo de vida, a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 

sustentação estimada da Terra (conceito elaborado pelo World Business Council for Sustainable 

Development – WBCSD, em 1992).  

Este conceito sugere uma significativa ligação entre eficiência dos recursos (que leva a 

produtividade e lucratividade) e responsabilidade ambiental. Portanto, ecoeficiência é o uso 

mais eficiente de materiais e energia, a fim de reduzir os custos econômicos e os impactos 

ambientais. 
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Também pode-se dizer que ecoeficiência é saber combinar desempenho econômico e 

ambiental, reduzindo impactos ambientais, usando mais racionalmente matérias-primas e 

energia; reduzindo os riscos de acidentes e melhorando a relação da organização com as partes 

interessadas (stakeholders). 

A política ambiental é o elemento primordial para alinhar ações e procedimentos dentro 

dos processos e atividades internas e externas de um empreendimento comercial, empresarial e 

Educacional. 

A base utilizada para construir uma política Ambiental é a Norma ISO 14000. 

Principalmente a 14001 que apresenta requisitos para uso de um Sistema de Gestão Ambiental.  

Assim, o presente estudo busca apresentar  uma proposta para implantação de sistema 

de gestão ambiental em IES. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

À medida que os pesquisadores ficam mais cônscios da complexidade dos problemas 

das organizações, sejam públicas ou privadas, depreendem maior dedicação para abordagens 

mais apropriadas dos problemas a serem pesquisados. 

O setor produtivo em diferentes países está incorporando em seus custos aqueles 

relacionados com a questão ambiental, implicando necessidades de mudanças significativas nos 

padrões de produção, comercialização e consumo. Estas mudanças respondem a normas e 

dispositivos legais rígidos de controle (nacionais e internacionais), relacionados a um novo 

perfil de consumidor. É fundamental que as empresas busquem uma relação harmônica com o 

meio ambiente, mediante a adoção de práticas de controle sobre os processos produtivos e o 

uso de recursos naturais renováveis e não renováveis (CARTILHA FIESP, 2003). As empresas 

que adotam este conceito, além de atuar de forma responsável se antecipam na busca de atingir 

as metas desejadas pela sociedade. 

Ferreira e Salles (2016), descrevem a evolução da politica ambiental no Brasil, após a 

primeira industrialização. Esta evolução é descrita pelos autores, como abordagens estratégicas, 

em sequencia: Administração dos recursos naturais; O controle da poluição industrial; O 

planejamento territorial; A politica Nacional de Meio Ambiente. Esta última fase retratada pelos 

autores, confirma o descrito no paragrafo anterior, pois demonstra iniciativas do país face a 
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questão ambiental. 

Para se implantar um sistema de gestão ambiental em uma instituição de ensino superior, 

deve-se, inicialmente, entender que esta é uma organização altamente complexa em todos os 

seus aspectos. Os recursos humanos com que opera, o papel social que desempenha, o 

conhecimento que produz, a convivência que oportuniza e, o modelo estrutural que utiliza são 

alguns dos aspectos que distinguem uma organização universitária. Cabe às instituições de 

ensino superior incentivar o desenvolvimento de processos e tecnologias com a finalidade de, 

posteriormente, disseminar os conhecimentos dela advindos, pois ela é uma organização que 

tem por objetivo proporcionar a melhoria da qualidade de vida da sociedade, através das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão (QUADROS, 1999).  

As instituições de ensino superior poderiam criar procedimentos para identificar os 

aspectos ambientais de suas atividades que possam por ela ser controlados e sobre os quais 

tenha influência, o que consequentemente levará a organização a identificar os fatores críticos 

de sucesso para Formular uma proposta de diretrizes para implantação de sistema de gestão 

ambiental. 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Para nortear o desenvolvimento deste estudo e segundo o contexto da formulação da 

situação problema, é proposta uma questão central que estrutura a pesquisa. 

Com base no acima exposto, formulou-se uma questão de pesquisa: 

Quais são as diretrizes para implantação de sistema de gestão ambiental em IES? 

 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

A partir do dos tópicos anteriormente apresentados e das questões de pesquisa propostas, 

propõe-se os objetivos geral e específico. 

1.3.1 Objetivo geral 
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Desenvolver conjunto de diretrizes que sustentem as práticas organizacionais de 

instituições de ensino superior na implantação da gestão ambiental. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

A partir do contexto e do objetivo geral, desdobram-se os seguintes objetivos 

específicos:  

- Identificar na literatura cientifica quais são os fatores críticos para implantação  ou 

aplicação de princípios de gestão ambiental em instituições de ensino superior;  

- Organizar conjunto de diretrizes, oriundo da revisão da literatura, que defina as 

diretrizes para a implantação de sistema de gestão ambiental em instituições de ensino 

superior.  

- Realizar  a consulta a especialistas através de grupo focal, para ratificar a 

superficialidade das questões ambientais nas IES. 

- Analisar os resultados oriundos do grupo focal, a partir da opinião dos especialistas 

propor um conjunto de diretrizes 

- Propor conjunto de diretrizes para implantação de gestão ambiental em IES. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO 

 

Devido ao foco da pesquisa estar relacionado aplicação de princípios  de sistema de 

gestão ambiental em instituições, optou-se por restringir o campo de aplicação a área de 

serviços Educacionais de uma determinada área geográfica.  

Assim, a pesquisa limita-se à cidade do Rio de Janeiro e é aplicada a organização de 

serviços educacionais da Zona Oeste desta cidade. 

A Zona Oeste do Rio de Janeiro é a região dos bairros a oeste do Maciço da Tijuca.  

A escolha pela área geográfica da região da Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro 

para realização da pesquisa está no fato de que esta região é a que apresenta maior crescimento 
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populacional em relação às outras regiões da cidade, além do fato de apresentar uma grande 

concentração de instituições de ensino superior. 

A revisão da literatura, incluída na fase qualitativa deste trabalho, foi limitada aos 

registros obtidos a partir de buscas nas bases científicas Scopus e SciELO. 

Os produtos apresentados na discussão dos resultados capítulo estão limitados a dois: 

 Nuvem de palavras com as palavras mais utilizadas pelos respondentes do grupo 

focal; 

 Resumo das razões críticas de sucesso, consideradas relevantes para formular 

uma proposta de diretrizes para implantação de sistema de gestão ambiental em 

instituições de ensino superior, possa ser adotada na Zona Oeste do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

Os especialistas que são participantes do grupo focal têm o seguinte perfil: 

 docentes e consultores da área de Gestão Ambiental. 

 trabalharem em instituições de ensino superior da região da Zona Oeste do 

Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

1.5  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

O fato determinante que motivou e originou este trabalho de pesquisa, que visava 

apresentar uma proposta para implantação de um sistema de gestão ambiental em IES, 

residiu na questão de não se encontrar na literatura (scopus / web of Science), esta 

abordagem ligada diretamente a IES no Brasil. Com este estudo, vislumbra-se  que as 

instituições de ensino superior possam criar procedimentos para identificar os aspectos 

ambientais de suas atividades que possam por ela ser controlados e sobre os quais tenha 

influência, o que consequentemente levará a organização a identificar os fatores críticos de 

sucesso para formular uma proposta de diretrizes para implantação de sistema de gestão 

ambiental.  

 



21 

 

 

 

1.6  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação está organizada nos seis capítulos. O capítulo de introdução descreve a 

contextualização do tema da pesquisa, sua importância, seu objetivo e a justificativa para seu 

desenvolvimento; e ao término inclui a descrição do conteúdo dos capítulos da dissertação. O 

segundo capítulo apresenta o referencial teórico dos principais pilares do tema da pesquisa. A 

pesquisa foi realizada sobre bases de dados de artigos acadêmicos. Ao final do capítulo, um 

quadro resume toda a revisão da literatura. O terceiro capítulo contém a metodologia de 

pesquisa adotada para o desenvolvimento desta dissertação. Trata-se de uma pesquisa descritiva 

que utiliza questionários para a coleta de dados qualitativa e pesquisa em grupo focal. O quarto 

capítulo relata os resultados obtidos no estudo e análises qualitativas sobre as observações de 

especialistas respondentes ao questionário. O quinto capítulo apresenta um quadro sintético da 

proposta de diretrizes para implantação de SGA em IES. O sexto capítulo apresenta as 

conclusões da dissertação. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

O presente capítulo apresenta a revisão da literatura sobre os princípios do sistema de 

gestão ambiental no cotidiano de IES com foco em uma proposta de implantação, que é o objeto 

de estudo desta pesquisa. Foram selecionados, junto aos principais periódicos, artigos para o 

levantamento do assunto. 

Foram apresentados, na seqüência, os principais sub-temas desta dissertação. 

Adicionalmente, a consulta a esses tópicos foi complementada através de buscas em livros 

científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, legislação brasileira e sítios 

eletrônicos (sites) com relação a cada tema.  

Busca-se através deste capítulo perceber a importância do entendimento dos marcos 

conceituais para a aplicação de SGA em IES, pois sem a teoria as ações ficariam sem um norte, 

sem significado e descontextualizada da realidade socioambiental. 

Cabe lembrar, que o processo para a formação profissional com viés ambiental, ainda 

está, conceitualmente, no processo de construção, estando aberta às áreas de abrangências 

dentro do sistema educacional das instituições de ensino superior. Por isso, o diálogo entre as 

áreas, revisão das teorias e conceitos ajudam no processo de proposição de diretrizes de sistema 

de gestão ambiental em instituições de ensino superior. 

 

 

 

 

 

2.1 O SETOR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS NO BRASIL 

 

Segundo Sampaio (2013), o ensino superior privado no Brasil tem mais de um século e 

hoje responde por 75% das matrículas nesse nível de ensino. Sua trajetória é marcada por duas 

Constituições - a da República, de 1891, que lhe facultou a possibilidade de existência e a 

Constituição de 1988 que, reafirmando o princípio liberal, manteve o ensino superior livre à 

iniciativa privada, sempre que respeitadas as normas gerais da educação e com a autorização e 

avaliação do poder público. 
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Para Schwartzman (1993), desde a segunda metade do século XX, o relativo equilíbrio 

que caracterizava a relação publico e privado na educação superior no Brasil, em termos de 

número de instituições e de matrículas, rompeu-se em decorrência da natureza da expansão do 

sistema. Liderada pela iniciativa privada, no início dos anos 1970, a expansão foi impulsionada 

pela pressão de diversos segmentos da sociedade brasileira, que se tornava cada vez mais urbana 

e industrializada. Para um contingente cada vez maior da população, a formação superior 

passava a fazer parte de seus projetos de realização pessoal e de ascensão social. A iniciativa 

privada, atenta às demandas de novos e potenciais consumidores, respondeu de forma ágil. 

Sampaio (2000), afirma que no início, sob a moldura da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

de 1961, que reconhecia e legitimava a ainda equilibrada dualidade do sistema de ensino 

superior e, depois, reforçada pelas disposições da Reforma Universitária de 1968, a expansão 

logrou rapidamente estabelecer uma relação de complementaridade entre o setor público e o 

privado. O setor privado, mobilizando recursos privados e orientando-se para atender à 

demanda de mercado, foi mais dinâmico e cresceu mais rapidamente que o público, muitas 

vezes em detrimento da própria qualidade do serviço oferecido. 

A Reforma Universitária de 1968 tem sido apontada por diversos autores como o marco 

inicial do predomínio do setor privado sobre a educação superior no Brasil, no que tange aos 

cursos de graduação. Conforme afirma Carvalho (2013), o setor privado era composto 

majoritariamente de instituições de ensino superior (IES) confessionais e comunitárias, e como 

não se previa juridicamente a existência de empresas educacionais, todas foram denominadas 

como instituições sem fins lucrativos e, portanto, beneficiadas pela renúncia fiscal dos impostos 

sobre a renda, o patrimônio e os serviços, bem como pelo acesso a recursos federais. 

Por outro lado, a Reforma Universitária atribuiu à universidade o papel tríplice integrado 

de desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Para Schwartzman & Schwartzman (2002), a 

educação superior brasileira, até então, pouco se dedicava à pesquisa e, via de regra, 

estruturava-se em torno de escolas profissionais isoladas, independentes, muito parecidas em 

seu formato à sua correspondente paga. 

A intenção dos formuladores da Reforma Universitária era a de que a educação privada 

exercesse função complementar à pública. Todavia o que se viu foi o inverso, ao menos no que 

se refere à sua participação no total de matrículas. 

Sampaio (2011), afirma que a Reforma Universitária de 1968 viabilizou, portanto, a 

criação de dois sistemas de ensino distintos: o primeiro, de caráter público, meritocrático, 
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seletivo, de feição estritamente acadêmica, pois, vinculado à pesquisa e à pós-graduação. O 

segundo, uma educação desvinculada da pesquisa, de menor duração e distinção, ministrada em 

instituições privadas e isoladas, em boa parte, financiadas com verba pública por via de isenções 

fiscais e auxílios diversos. 

Autores como Durham (1998) e Souza (2003) atribuem à Reforma Universitária de 1968 

as bases para a criação de tipo de ensino ancorado por diretrizes empresariais e de mercado, 

alterando a feição da educação  superior brasileira, antes formada por instituições públicas e 

privadas de caráter confessional, contando, a partir de então, com um terceiro agente, o ensino 

privado com fins lucrativos. Nesse sentido, pode-se afirmar ter sido a Reforma de 1968 

paradoxal, pois, por um lado induziu a modernização das universidades públicas e, por outro, 

possibilitou a ampliação de uma rede de qualidade aquém da conferida pelo poder público e, 

sobretudo, com fins lucrativos. 

Entre 1960 e 1980, o número de matrículas no ensino superior passou de 200 mil para 

1,4 milhão, em um crescimento de quase 500%; no setor privado, o crescimento foi de mais de 

800%. 

Ao longo dos anos de 1980, houve um processo de reconcentração de parcela da IES 

isoladas sob o formato de federação de escolas (faculdades integradas e centros universitários), 

visando ao fortalecimento das próprias instituições. Por sua vez, o poder público, por intermédio 

do Conselho Federal de Educação (CFE), tratou de conter essa expansão. De acordo com 

Gomes (2010), diversos atos normativos foram baixados com vistas à suspenção de criação e 

sustação de cursos superiores. Tais atos tinham como argumento o questionamento da qualidade 

do ensino ofertado, o que contribuiu para que o número de IES privadas ficasse estagnado entre 

1980 e 1989. 

A participação crescente do setor privado nos sistemas nacionais de ensino superior, 

mediante processos de internacionalização do capital e de globalização da oferta de educação 

superior, é um fenômeno mundial (Scott, P. 1998). Entre 2000 e 2007, os investimentos 

privados em educação superior tiveram forte crescimento em diversos países com taxas 

significativamente maiores do que os investimentos públicos. No Brasil, Segundo dados da 

OCDE (2010), embora as despesas públicas com ensino superior tenham aumentado no período 

1995-2007 (como também ocorreu no Chile, no México, na Coreia do Sul e nos Estados 

Unidos), o investimento privado, intensificou-se no País especialmente na última década. 
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Segundo Paiva et al. (2015), Na última década, grandes transformações puderam ser 

evidenciadas na educação superior brasileira, principalmente no que diz respeito ao crescimento 

da participação da iniciativa privada. Como parte desse crescimento, ganha destaque a 

proliferação de cursos e de faculdades, trazendo consigo a expansão da oferta de vagas, que 

estimulou o acirramento da competição entre as instituições. 

Para Corbucci, Kubota e Merira (2015), O a maior expansão do setor privado ocorreu 

no período 1997-2003, quando então houve crescimento de 132% das matrículas em cursos de 

graduação presenciais. O crescimento anual das matrículas nesse period oscilou entre 11,4% e 

17,5%. De modo semelhante, o número de instituições privadas ampliou-se de 764 IES em 

1998, para 1.789 IES, em 2004. Portanto, aumento de 160%, ou seja, maior que o crescimento 

relative às matrículas. 

A partir de 2004, as taxas de crescimento anual das matrículas passam a oscilar abaixo 

do patamar de 10%, sendo que nos últimos quatro anos, para os quais há dados disponíveis 

(2011 a 2014), o crescimento médio foi de apenas 4%. Cabe ressaltar que esse incremento 

menor foi registrado a despeito do aumento absoluto dos contratos de financiamento do Fies e 

das bolsas concedidas pelo ProUni. 

  

 

 

2.2 MEIO AMBIENTE E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

2.2.1 Conflitos ambientais, sociais e políticos 
 

As organizações têm sofrido grande pressão, nas últimas décadas, por causa do seu 

modelo econômico de desenvolvimento, onde a natureza só era considerada como insumo para 

a produção. Essa forma de produção necessita de indivíduos formados com a finidade de retirar 

da natureza a matéria prima e olhar exclusivamente para o núcleo da produção a qual seria o 

cerne da sobrevivência da organização.  

A externalidade ambiental sempre foi um problema na visão econômica, por ter 

dificuldades de enquadrá-la na lei de mercado. A economia sempre procurou descartar nas suas 
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equações a tentativa de valorar o meio ambiente. De acordo com Mantovani que cita Grove-

White (1997, p. 125), “os economistas pressupõem que, se a realidade econômica domina o 

governo moderno, as prioridades ambientais também precisam ser expressas nestes termos”. 

Sendo Assim, as empresas procuravam deixar as questões mais complexas da preservação e 

recuperação do meio ambiente para entidades governamentais. Claro que esta atitude derivava 

do fato das organizações não necessitarem e não eram pressionadas a incluírem nos seus 

produtos e serviços os custos ambientais.   

Porém, as entidades governamentais não deram conta ou estavam comprometidas com 

o capital, principalmente, no auge do neoliberalismo. Neste ínterim as Organizações não 

governamentais (ONGs) explodiram no decorrer das últimas décadas do século XX propondo 

resolver ou atenuar o hiato ocorrido entre capital e governo nas questões socioambientais. Esta 

iniciativa pressionou e mobilizou uma parcela significativa da população mundial entorno dessa 

problemática.   

Para Leff (2009, p. 183),  

 

O movimento ambientalista induz a uma força social que, como pressão 

política, aumenta o preço dos recursos e dos serviços ambientais, 

incrementando os custos privados do capital e aproximando-os mais dos 

custos sociais. Contudo, esse mecanismo de “ajuste de contas”, mediante a 

expressão de interesses, está limitado à correlação de forças postas em jogo, 

na qual, até agora, os poderes estabelecidos continuam predominando. Ainda 

da que o movimento ambiental consolide as suas forças. Seu sentido não se 

esgotará em ser um eficaz transmissor dos valores incomensuráveis do 

ambiente para a estrutura de preços de mercado e custos de capital. O mais 

importante do movimento ambiental é justamente a sua orientação para a 

construção de um novo paradigma produtivo e de uma nova racionalidade 

social. 

 

Os movimentos deliberados pelas ONGs apresentaram evoluções nas suas ações. 

Inicialmente os movimentos estavam ligados ou focados em uma única problemática. Por 

exemplo, a extinção de alguma espécie que poderia chamar a atenção da população mundial 

como: a preservação das baleias, a preservação do mico leão-dourado, etc. A transformação na 

mentalidade ocorrida com esses movimentos foi à mudança de uma ecologia superficial para 

uma ecologia profunda, principalmente, ao que diz respeito à preservação de cada espécie 

estava ligada direta ou indiretamente a outra, independente do local que esteja situada no 

planeta e a introdução do homem neste processo. Passou-se de uma visão de cadeia alimentar 

para teia alimentar ou rede alimentar. Outro fator que contribuiu de forma expressiva para tal 
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mudança foram os grandes acidentes ambientais que dizimou várias vidas no mundo inteiro e 

impactou a fauna e flora de forma significativa, levando a extinção de várias espécies em um 

tempo muito curto. Percebeu-se na realidade que esse crescimento econômico sem levar em 

consideração os aspectos ambientais seria um problema que todos sairiam perdendo.  

Os grandes acidentes de proporções planetárias, como o acidente de Chernobyl (1986), 

ou a A explosão da plataforma de petróleo Deepwater Horizon no Golfo do México (2010) e a 

percepção da natureza em forma de teia ou rede levaram não só as ONGs a mudarem suas 

estratégias de uma política unilateral para uma multifocal, dessa forma, podem contar com o 

apoio de várias parcelas e segmentos da população mundial preocupados com os impactos 

ambientais causados pelas organizações industriais e de consumo. Juntando a experiência das 

ONGs e o engajamento de uma parcela bem diversificada da população mundial, de forma 

geral, começou a pressionar as entidades governamentais e as empresas a prestarem mais 

atenção em suas ações sobre o meio ambiente. Essas pressões desencadearam novas leis 

ambientais e a necessidade de criar uma ou várias ferramentas para o gerenciamento ambiental 

nas organizações.  

As mudanças que estão se desenvolvendo nesse cenário ainda não está delineada. Basta 

observar que é muito recente as datas que vigoram as principais leis ambientais que regem estas 

questões. Outra forma é verificar e a data da normalização ambiental, que tem sua origem em 

1996. Ou seja, só recentemente temos uma ferramenta pensada para a gestão ambiental. 

Portanto, as pressões exercidas até este momento, por si só, já causaram grande impacto na 

maneira de internalizar as questões ambientais. O que se observa no cenário mundial e nas 

atividades econômicas ainda é uma tímida mudança em relação ao que se espera ou esperava 

nos grandes encontros ambientais como comenta Montovani (2005, p. 17):  

 

A Rio 92 não foi suficiente para estabelecer o paradigma do desenvolvimento 

sustentável em todas as sociedades: apesar do esforço nesta direção, a maioria 

das iniciativas concretas ocorre nos países em desenvolvimento e não nos 

países desenvolvidos comprometidos com as corporações transnacionais 

(Silva, 2001). Um exemplo é o fato dos Estados Unidos não terem firmado a 

Convenção da Biodiversidade atendendo à pressão das corporações 

interessadas no livre acesso à biodiversidade dos países tropicais e sua recusa 

em assinar o Protocolo de Kioto. Outra prova é que a Agenda 21 não tem força 

de lei e necessita de grande aporte financeiro para ser implantada, o que não 

tem se concretizado.   
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Segundo Stephanou (2013), A preservação do meio ambiente tem se tornado cada vez 

mais foco de preocupação da sociedade e os agentes envolvidos demonstram de forma bastante 

dinâmica suas ambições e expectativas. O cidadão comum espera que o poder público faça 

legislações que sejam cada vez mais restritivas e severas para disciplinar as condutas ambientais 

e que fiscalizem de forma eficaz o cumprimento destas leis. O poder público, em sua tarefa de 

zelar pelo bem da coletividade, exerce seu papel e efetivamente regulamenta estas condições, 

além de dispor os recursos necessários para garantir que as mesmas serão cumpridas. As 

organizações da sociedade civil atuam intensamente na defesa dos interesses a que elas se 

propõem e fazem isto de maneira sistemática e organizada. Os meios de comunicação dão 

repercussão ao assunto, pois se é de interesse do público em geral é coerente que faça disto uma 

mídia atrativa e relevante. 

Por isso há de se esperar ao longo do século XXI mudanças mais significativas na 

internalização ambiental do que essa delineada no final do século XX e início do XXI.  

 

 

2.2.2  Pensamento Econômico x Pensamento Ecológico  

 

No tópico anterior foi analisada a pressão social sobre as organizações empresariais em 

decorrência dos impactos ambientais relacionados às suas atividades. Levou-se em 

consideração os impactos ambientais como o fator predominante na pressão da sociedade para 

alavancar mudanças na preservação ambiental. 

Porém as organizações passaram, não só, por uma importante fase de transição e 

adequação no que diz respeito às questões desafiadoras relacionadas aos aspectos ambientais 

críticos. Mas a percepção do impasse entre o crescimento econômico e o desenvolvimento 

sustentável. Leff (2009, p. 184) afirma que “A problemática ambiental é uma questão 

eminentemente política e epistemológica”. De acordo com o Relatório Brundtland (CMMAD, 

1988, p. 49), o desenvolvimento sustentável deve ser entendido como: [...] um processo de 

transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial 

presente e futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações humanas. 
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O resultado, de curto, meio e longo prazo das ações ambientais, depende da percepção 

dos atores envolvidos nas decisões empresariais e governamentais sobre o rumo e o modelo de 

desenvolvimento sustentável a qual seguirá.  A clareza na utilização dos blocos conceituais que 

regem cada paradigma pode favorecer um caminho mais rápido na busca de ações para o 

desenvolvimento sustentável. Cada paradigma por sua natureza se desenvolve desconstruindo 

outro. Tal fato fica claro quando percebe-se que crescer a qualquer custo apresenta um preço 

muito alto e geralmente quem paga e a natureza e os mais pobres. Entender o discurso 

hegemônico de uma época ou de um paradigma pode fazer diferença, em momentos de 

mudanças, na formação de profissionais e no gerenciamento das questões ambientais em uma 

organização, principalmente as de formação profissional.  O caminho lógico a percorrer é 

analisar os conceitos de cada paradigma, iniciando pelo vigente. 

A visão econômica se fundamenta no declínio do feudalismo e a consolidação do 

mercantilismo que alguns estudiosos caracterizam como o início do capitalismo, onde as 

principais teorias que regem a economia atualmente tiveram seu nascedouro.   

 

Em 1776, com a publicação da obra de Adam Smith, A riqueza das nações, 

uma nova filosofia individualista – o liberalismo clássico – conquistou 

definitivamente a ascendência na Inglaterra. Enquanto vigorou o 

mercantilismo, a filosofia individualista travou uma luta surda contra a 

supremacia da antiga visão paternalista do mundo. O liberalismo clássico 

sairia vitorioso dessa luta porque – ao contrário da velha visão medieval do 

mundo – ele refletia a nova ordem capitalista (HUNT; SHERMAN, 2008. p. 

46).  

 

Para entender o surgimento do capitalismo tem-se que entender como ele desconstruiu 

a ideologia do sistema feudal. O sistema feudal era fundamentado na ética paternalista Cristã, 

onde o homem ocupava a posição de poder e riqueza assemelhava-se ao pai ou protetor da 

família. O importante que a fortuna era usada para o interesse de Deus. Porém, as motivações 

individualistas e materialistas como a ganância, a avareza, o egoísmo, a ânsia de acumular 

riquezas eram severamente condenadas. Mas a riqueza era permitida para cumprir a missão 

destinada pela providência, o homem era avaliado pela sua obra e não pela sua riqueza. 

Em tal base ideológica o capitalismo não poderia florescer, o mercantilismo foi se 

desenvolvendo e novas tecnologias foram surgindo como, por exemplo, a imprensa que foi 

fundamental para este processo de transição. O surgimento do individualismo apoiado por 

vários intelectuais da época e retratado por Adam Smith (1776) - A riqueza das nações, uma 
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nova filosofia individualista – ajudou a criar e divulgar uma nova visão de mundo onde as 

motivações egoístas e interesseiras seriam a razão, senão a única, das ações realizadas pelo 

homem. A autopreservação, o princípio de todo o ato humano e o ser humano seria uma unidade 

destacada e não submersa da massa social. 

 

Os escritores mercantilistas eram com raras exceções, capitalistas ou 

funcionários das grandes companhias comerciais capitalistas, Era natural, 

portanto, que encarassem as motivações da conduta dos capitalistas como 

motivações universais. Das idéias que os capitalistas tinham a respeito da 

natureza do homem, da necessidade de se libertarem das restrições 

econômicas que tolhiam a realização de seus negócios cotidianos originou-se 

a filosofia do individualismo, que lançou as bases do liberalismo clássico 

(HUNT; SHERMAM, 2008, p. 47). 

 

A mercantilização e financeirização da vida em todas as suas instâncias, o que começou 

a ser delineado a partir da modernidade e do próprio sistema econômico vigente. Isto porque, 

segundo a lógica neoliberal, o mercado é capaz de regular todas as relações sociais que 

envolvem a economia, o que inclui as políticas que defi nirão o uso dos recursos. Na sequência 

de tantas diretrizes político-econômicas voltadas ao crescimento da economia de forma 

desvinculada das questões sociais e ambientais (já que se preconizou o interesse dos mercados), 

teve-se como resultado latente crise ambiental. Segundo Gonçalves (2016) apud Mamed, 

Marchesan e Bazanella (2017), tal crise se traduz em desequilíbrios visíveis como 

desmatamento, erosão e desertifi cação de solos, mudanças climáticas, crise energética, crise 

nos alimentos, crise migratória, urbanização desenfreada, crise política, crise sanitária, crise 

militar e, finalmente, crise econômica. De acordo com o autor, tais crises remetem uma crise 

civilizatória de múltiplas dimensões. 

A religião também não ficou imune as essas mudanças, de certa forma foi a que mais 

repercutiu e alicerçou o fim do Feudalismo. A Reforma Protestante causou uma ruptura na 

igreja católica que até hoje não foi revertida. O Protestantismo além de libertar da condenação 

religiosa, converteu em virtudes, as motivações interesseiras e egoístas com o fundamento que 

os homens se justificam não mais pelas obras e sim pela fé. 

Uma das manifestações mais importantes da filosofia individualista foi à 

teologia protestante. Fruto da reforma Protestante. A nova classe média 

capitalista desejava liberta-se não apenas das restrições econômicas, que 

obstruíam o desenvolvimento da manufatura e do comércio, opróbrio moral 

que a Igreja católica lançara sobre as suas motivações e atividades. O 

protestantismo, as motivações interesseiras e egoístas, estigmatizadas pela 

Igreja medieval (HUNT; SHERMAM, 2008, p. 48). 
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Como parte das transformações proporcionadas pela transição para a modernidade e 

pela consolidação do pensamento moderno destaca-se o desenvolvimento das ciências e de 

novos métodos de análise que vão modificar, em muito a relação entre humanidade e natureza. 

Uma das rupturas observadas, nesse sentido, foi o declínio do pensamento predominantemente 

teocêntrico para a visão antropocêntrica do universo (VILLORO, 2010, p. 12). Para tanto, foi 

necessário um resgate da racionalidade como marca distintiva do humano, solapada pelo 

teocentrismo medieval, fornecendo-lhe, assim, caráter mais individualista. Se antes havia uma 

pluralidade de atores sociais que conviviam, a modernidade traz a necessidade de constituir a 

soberania racional do humano, que do ponto de vista político resulta na constituição dos Estados 

Nacionais como expressão de uma razão política, administrativa e jurídica sobre territórios e 

populações, concentrado num poder soberano (GROSSI, 2003, p. 30). Vê-se, deste modo, a 

transformação de uma sociedade que comportava diversos segmentos sociais e poderes difusos 

(caracterizando certo pluralismo) para um modelo de organização social, política e econômica 

que tende à homogeneização, regida pela figura do poder soberano do Estado, centralizador das 

regras para a vida em sociedade. 

O termo capitalismo designa, com muita propriedade, este sistema cujos pilares são a 

busca de lucro e a acumulação de capital (HUNT; SHERMAM, 2008). Através da filosofia 

individualista pôde gerar novos meios de conhecimento para legitimar a nova visão. Surgira, 

então várias profissões, políticas e atitudes que modificaram a maneira de produzir e usufruir 

dos bens econômicos gerados pela sociedade. Na busca do lucro e do enriquecimento individual 

o homem deu início a um problema que hoje sentimos com mais intensidade, a devastação da 

natureza e o descaso social.  

A visão econômica se desenvolveu nestas bases e atualmente alguns estudiosos afirmam 

que estamos vivendo o fim do capitalismo e outros afirmam que estamos vivendo o auge 

capitalismo que seria o capitalismo cognitivo. O importante para a nossa análise e verificar que 

as bases de sustentação da ideologia econômica encontram-se o cerne dos conceitos a qual as 

teorias ambientalistas estão contrapondo-se. 

De acordo com Leff (2012), A visão ambiental procura suas bases econômicas e de 

desenvolvimento observando e apoiando-se no ritmo da natureza e respeitando a cultura e os 

saberes das comunidades tradicionais. Suas bases ainda não estão fundamentadas, porém há 

clareza dos seus conceitos.  
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Os princípios de diversidade cultural, sustentabilidade ecológica e 

racionalidade ambiental fundamentam a construção de um novo conceito de 

produtividade sustentável, que rompe a oposição entre conservação e 

crescimento. Não se trata só de preservar espaços de conservação de recursos 

e microeconomias marginais de subsistência. Não bastam incorporar 

tecnologias limpas e programas de recuperação ecológica de processos 

produtivos contaminadores. Redutores da biodiversidade e destruidores da 

fertilidade dos solos. A racionalidade ambiental gera espaços de produção 

sustentada. Fundados na gestão participativa dos recursos de cada região. 

Estes processos estruturam um sistema de recursos naturais culturalmente 

definidos e geram um conjunto de práticas de produção e consumo 

sustentáveis (LEFF, 2009, p. 129). 

 

A racionalidade ambiental necessita lançar suas bases no dia-a-dia das organizações 

para que, na medida do possível, possa gerar ações efetivas tendo como norte as leis da natureza 

e da sustentabilidade. As empresas usam a visão econômica como um atrativo para as 

modificações dos conceitos da racionalidade ambiental e adequação da natureza nas leis de 

mercado. Dessa forma se deixarmos pela lógica da economia a exploração dos recursos naturais 

respeitará essa mesma lei. Ou seja, a natureza se tornará um bem e não um direito da 

humanidade.  

Para as organizações de serviços educacionais, diferenciar a visão econômica da 

racionalidade ambiental representa um grande desafio, porque tem que formar uma mão de obra 

com competência para compatibilizar os caminhos do desenvolvimento econômico e da 

proteção ambiental nas atividades econômica. Para as instituições de ensino superior gerarem 

em seu processo de formação, indivíduos com estas competências e habilidade, terão de definir 

com clareza qual paradigma que utilizarão para nortear a internalização ambiental nas suas 

atividades.  

2.2.3 A racionalidade ambiental como paradigma norteador para instituições de ensino 

superior 

 

A visão econômica (LEFF, 2012) por sua natureza epistemológica procura enquadrar o 

meio ambiente na lei de mercado, onde a natureza deixaria de ser um direito de todos para ser 

um bem de consumo. Como a economia tem grande dificuldade de lidar com a complexidade 

e a externalidade dos atores socioambientais, acaba gerando conflitos intransponíveis para a 
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ordem do pensamento econômico. Dessa forma, a visão econômica atua mais especificamente 

nas questões dos impactos ambientais, porque para a economia, a valoração dos recursos só se 

dá através do uso e não uso dos recursos naturais. Por exemplo: quanto custa para usar os 

recursos da floresta Amazônica e quanto custa para não usar (recursos para manter sem uso: 

guardas, pesquisadores, etc.). Esta formula do uso e do não uso é usada pelos economistas no 

processo de valoração dos recursos naturais. Este raciocínio direciona o olhar para valorar a 

natureza pela ótica do mercado e não na complexidade das relações dos seres vivos no processo 

da preservação (LEFF, 2012). 

Sendo assim, nas relações econômicas, uma árvore é vista pelo valor das suas partes 

como: a madeira, flores, frutos, etc. e não como um ser vivo que está interligado em uma 

complexa rede de relações. Esta visão panorâmica da complexidade das relações das espécies 

nos seus ecossistemas dificulta a criação de mecanismos para o uso sustentável dos recursos 

naturais. As questões ambientais contemporâneas apresentam fatores que fogem aos princípios 

da economia neoclássica que na essência se desenvolve na acumulação de capital 

desconsiderando as relações de produção da natureza. Os esforços dos economistas para 

lidarem com a questão ambiental levaram a criação de mais uma especialização - a Economia 

Ambiental,  utilizando as mesmas bases do princípios econômicos que levaram ao paradoxo do 

crescimento econômico sem limites. 

Por isso, formar indivíduos para o mercado de trabalho pautado por uma epistemologia 

econômica não gera sujeitos capazes de lidarem com a complexidade ambiental. Nesse caso há 

uma emergência acadêmica na definição de um paradigma ambiental que sustente os “caminhos 

pedagógicos” dentro das IES, já que a economia apresenta resistência de mudar suas bases 

teóricas em detrimento ao movimento de sustentabilidade ambiental, como comenta Leff em 

seu livro Ecologia, Capital e Cultura:  

 

A economia ambiental (a economia neoclássica dos recursos naturais e de 

contaminação) pressupõe que o sistema econômico pode internalizar os custos 

ecológicos e as preferências das gerações futuras, atribuindo direitos de 

propriedade e estabelecendo preços de mercado aos recursos e serviços 

ambientais. Contudo, a reintegração da natureza à economia enfrenta o 

problema de traduzir os custos de conservação e recuperação numa medida 

homogênea de valor. (LEFF, 2009, p. 191) 
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No processo de ensino e aprendizagem as IES devem considerar que valorar os recursos 

ambientais depende do tempo que a natureza demora a se restabelecer e produzir. Esperar os 

ciclos ecológicos não está na pauta da esfera econômica. Então é necessário desenvolver uma 

nova racionalidade e ferramentas que possam dar conta dessa nova realidade de produção 

respeitando os ciclos ecológicos.  

 

As mudanças ambientais globais revolucionaram os métodos de pesquisa e as 

teorias científicas para poder apreender uma realidade em via de 

complexização que ultrapassa a capacidade de compreensão e explicação dos 

paradigmas teóricos estabelecidos. A problemática ambiental propõe a 

necessidade de internalizar um saber ambiental emergente em todo um 

conjunto de disciplinas, tanto em ciências naturais como sociais, para construir 

um conhecimento capaz de captar a multicasualidade e as relações de 

interdependência dos processos de ordem natural e social que determinam as 

mudanças socioambientais, bem como para construir um saber e uma 

racionalidade social orientados para os objetivos de um desenvolvimento 

sustentável, equitativo e duradouro (LEFF, 2009, p. 109). 

 

Nesse sentido as organizações de serviços educacionais devem nortear seus modelos 

pedagógicos sobre uma perspectiva de construir um novo saber ambiental ou uma nova 

racionalidade ambiental, como forma de organizar e orientar os diversos seguimentos e ações 

das IES. Para a construção de um novo saber temos que definir claramente o conceito de 

racionalidade ambiental, Leff (2009, p.283) define “como um sistema integrado de esferas de 

racionalidade, que articula a fundamentação dos valores e a organização do conhecimento em 

torno dos processos materiais que dão suporte a um paradigma ecotecnológico de produção e à 

instrumentalização dos processos de gestão ambiental.”. 

Assim, para as organizações de serviços educacionais lidarem com as questões 

contemporâneas da produção, consumo e meio ambiente, há de preconizar em seus processos 

um caminho para desenvolver a racionalidade ambiental. Pensando nesta problemática foi feito 

um estudo de caso e levantamento em uma organizações de serviços educacionais para  

apresentação de uma proposta a fim de iniciar-se esse caminho.  
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2.3 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) – ASPECTOS PRÁTICOS PARA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

Este tópico busca demonstrar a importância dos requisitos da Norma ABNT ISO 

14001:2004 para formar uma base, sólida, para uma proposta de diretrizes para implementação 

de sistema de gestão ambiental em  instituições de ensino superior.  

 

2.3.1 Um pouco da historia da normalização ambiental e seus princípios 

 

As empresas já apresentam um longo caminho de normatização dos seus processos. A 

concepção moderna da normalização teve origem no final do século XVIII, época em que se 

criou o sistema métrico e na indústria o conceito de produção em série. Porém foi somente no 

século XX, com o crescente comércio internacional, que se gerou um movimento internacional 

de normalização. Esse movimento teve seu início pela área de eletrotécnica com a Criação da 

International Electrotechnical Commission (IEC, comissão Internacional de Eletrotécnica), em 

1906.  Numa conferência em Nova York, em 1926, foi criada a International Federation of the 

National Standardizing Associations (Federação Internacional das Associações Nacionais de 

Normalização). Em 1946, quando teve suas atividades suspensas durante a Segunda Guerra 

Mundial, em Londres, 25 países decidiram criar uma nova organização internacional com a 

finalidade de facilitar a coordenação e a unificação dos padrões internacionais. Assim, em 23 

de fevereiro de 1947, “nasceu” a International Organization for Standardization (ISO, 

Organização Internacional de Normalização). A normalização teve início no Brasil em 1940 

com a criação da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (para tecnologia de 

concreto), a qual participou ativamente da fundação da ISO em 1947 e foi eleita para compor o 

primeiro conselho dessa instituição. Sendo o único foro brasileiro de normalização e também o 

representante do país na ISO. Com base na Norma Britânica BS 5750 (BS = British Standard), 

lançou, em 1987,  a primeira série de normas internacionais de garantia da qualidade. A partir 

do sucesso das normas de garantia da qualidade levou a demandas similares para outros 

segmentos, como a publicação da série 14000 (Ambiental), em 1996: SA 8000 
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(Responsabilidade Social), em 1997. OHSAS 18001 (Série de avaliação da segurança e Saúde 

Ocupacional), em 1999.  

Os processos de normalização na questão da qualidade do produto trouxeram muitos 

ganhos para a sociedade consumista, garantindo primeiramente o foco no produto final  e hoje 

garantindo os processos na fabricação dos produtos. Essa virada do olhar para os processos 

pode garantir uma melhora significativa na padronização do produto final. A norma 14001:2004 

já nasceu incorporando essas modificações procurando analisar seus aspectos pela ótica dos 

seus processos de produção. 

Para garantir esse gerenciamento dos aspectos ambientais a Norma 14001:2004 contém 

18 requisitos objetivando equilibrar a proteção ambiental e a prevenção da poluição e é 

aplicável a qualquer tipo de tamanho de organização. Para a Norma ABNT ISO 14001:2004, 

um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) corresponde a “parte de um sistema de gestão de uma 

organização utilizada para desenvolver e implementar sua política ambiental e para gerenciar 

seus aspectos ambientais”. A norma está organizada em quatro (4) seções: 

1. Objetivo e campo de aplicação 

2. Referências normativas 

3. Termos e definições  

4. Requisitos do sistema de gestão ambiental 

4.1.Requisitos gerais 

4.2.Política ambiental 

4.3.Planejamento 

4.4.Implementação e operação 

4.5.Verificação 

4.6.Análise pela administração 

 

Pode-se observar que a seção quatro (4) corresponde, respectivamente, a implementação 

do sistema de Gestão Ambiental (SGA).  Abaixo, detalham-se os itens desta cláusula para 

melhor entendimento:  

Quadro 01 – Requisitos da norma ABNT NBR ISO 14001:2004 
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 Cláusulas ISO 14001:2004 – Referentes a Gestão 

4.1 Requisitos gerais 

4.2 Política Ambiental 4.2 Política Ambiental 

4.3 Planejamento Ambiental 4.3.1 Aspectos Ambientais  

4.3.2 Requisitos Legais e outros                                                                

4.3.3 Objetivos, Metas E Programa(s)                                        

4.4 Implementação e Operação 4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 

4.4.2 Competência, treinamento e conscientização 

4.4.3 Comunicação 

4.4.5 Documentação 

4.4.5 Controle de Documentos 

4.4.6 Controle Operacional 

4.4.7 Preparação e Resposta à Emergências 

4.5 Verificação e Ações 4.5.1 Monitoramento e Medição 

4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros 

4.5.3 Não-conformidade, ações Preventivas e Corretivas 

4.5.4 Controle de registros 

4.5.5 Auditoria Interna 

4.6 Ação da Administração 4.6 Análise e validação 

Fonte: Autoria pesquisador. 

 

A implementação destes requisitos, de acordo com a Norma, deve buscar a melhoria 

contínua por meio de:  

•  A monitoração contínua; 

•  A prevenção no lugar da correção; 

•  O estabelecimento de critérios; 

•  O planejamento de todas as atividades, produtos e processos; 

•  A coordenação e integração das partes (subsistemas). 
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Para garantir estes princípios à 14001:2004 é baseada em uma abordagem de processo que 

pode ser entendido “como um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que 

transformam insumos (entrada) em produtos ou serviços (saída). Essas atividades exigem a 

alocação de recursos, como, por exemplo, pessoas, equipamentos e materiais.” (RIBEIRO 

NETO; TAVARES; HOFFMANN, 2010, p. 31). Observe abaixo um esquema, hipotético, de 

avaliação dos aspectos de um processo de fabricação. 

 

 

Figura 01 – Fluxograma de um processo de fabricação  
Fonte: Autoria pesquisador 

 

Além da abordagem de processo a norma utiliza os princípios da melhoria contínua “é 

baseada na metodologia conhecida como Plan-Do-Check-Act (PDCA)/(Planejar-Executar-

Verificar-Agir). Dessa forma pode-se concluir que todo o sistema de gestão ambiental está 

ancorado na metodologia do PDCA.”  Observe a figura abaixo: 

 

 

 

M.P.(Extração) Transporte Produção Utilização do 

Produto 

Disposição 

final de 

produtos 

Emissões 

Gasosas 

Resíduos 

Sólidos 

Descarga de 

Efluentes 

Líquidos 

Resíduos Sólidos 

(pneus, peças) 

Emissões Atmosféricas 

(escapamento do 

veículo) 

Emissões 

Gasosas 

Emissões 

Gasosas 

Emissões Gasosas 

de Incineradores 

Resíduos 

Sólidos 

Descarga de 

Efluentes 

Líquidos 

Lixo de 

Embalagem 

Resíduos 

Sólidos no 

Aterro 

Disposição de 

Resíduos Líquidos 

(Chorume) 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – ABNT NBR ISO 14001:2004, Metodologia do PDCA 
Fonte: Autoria pesquisador 

 

 

2.3.2 Os processos para a implantação de sistema de gestão ambiental  nas IES 

 

A chave para uma boa implementação de um SGA é saber diferenciar os processos na 

avaliação dos aspectos ambientais da atividade. Para Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2010, 

p. 33), “A abordagem de processos introduz o gerenciamento horizontal, cruzando as barreiras 

entre unidades funcionais e contribuindo para que essas se concentrem nos objetivos globais da 

organização.” Pode-se usar como base a hierarquia de processos proposto pelos autores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 03: Hierarquia de Processos 
Fonte: Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2010, p. 33) 

 

Além da importância do entendimento dos processos para a atividade de uma 

organização a análise dos requisitos da Política Ambiental e do Planejamento nos fornece 

orientações das diretrizes ambientais a qual a empresa quer seguir e permite conhecer a 
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realidade ambiental da atividade. Sem esse entendimento tem-se grandes dificuldades de 

construir um eficiente SGA. Na norma ABNT ISO 14001:2004 a política ambiental é definida 

como as: “intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho 

ambiental, conforme formalmente expresso pela alta administração”. As principais 

características da política são: o consenso da alta administração, sua validação e 

comprometimento com as questões ambientais da organização. Sem estes comprometimentos 

a organização apresentaria grandes dificuldades para  alinhar suas atividades com as questões 

ambientais.  

Pode-se dizer que a política aponta um norte ou uma filosofia para a organização nas 

questões ambientais. Porém, só este aspecto não garante informações suficientes para 

desenvolver um SGA há uma necessidade intrínseca de conhecer, nas atividades da 

organização, as interações impelidas sobre o meio ambiente. Os requisitos de planejamento, da 

ISO 14001:2004, têm como objetivo alinhar as ações da organização de modo a atender a norma 

e suas metas ambientais. O requisito 4.3 – Planejamento é composto dos seguintes itens: 4.3.1 

Aspectos Ambientais, 4.3.2 Requisitos Legais e outros  e    4.3.3 Objetivos, Metas e 

Programa(s). O de maior visibilidade e importância é o 4.3.1 Aspectos Ambientais, porque sem 

ele não há conhecimento real das questões ambientais da organização e na geração da matriz 

de Aspecto e Impacto que se adquire as informações necessárias para o planejamento necessário 

para implantar, operar e verificar um SGA.  

Em relação às organizações industriais esse processo de gerenciamento ambiental, a 

pesar das críticas, tem dado bons resultados em relação ao controle dos seus aspectos ambientais 

usando como base as Normas 14000, mas para as instituições de ensino superior, onde seu 

produto é a educação e formação profissional, gerenciar seus aspectos ambientais ajuda 

parcialmente neste propósito. Porém, observa-se que só desenvolver a ecoeficiência das suas 

dependências não cumpre seu papel de formação. Por isso para introduzir a dimensão ambiental 

em instituições de ensino superior, necessita-se diferenciar dois processos ou etapas, o primeiro 

seria os aspectos ambientais decorrentes das suas atividades (ecoeficiência) e o segundo atender 

a questão da formação (aspectos pedagógicos). Pode-se observar a primeira etapa no 

fluxograma a seguir: 
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Figura 04 – Fluxograma proposto para um SGA  
Fonte: Autoria pesquisador 

 

De acordo com o fluxograma acima, primeiramente cuidou-se das questões da 

ecoeficência das dependências usando como base a norma ISO 14001:2004 e depois dos 

resultados dessa implementação busca-se trabalhar outros processos da atividade. Observe o 

fluxograma a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Fluxograma proposto para o processo educacional  

Fonte: Autoria pesquisador 

 

Uma característica importante que pose se perceber, de forma empírica, é que a 

separação desses processos gera um ganho enorme no que diz respeito à natureza do negócio 

das instituições de ensino superior. Porque tentar fazer tudo ao mesmo tempo tem demonstrado 
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distorções nas ações pedagógicas gerando para cada área acadêmica sua maneira de interpretar 

e formar o indivíduo. Esta separação dos processos nos permite, primeiramente, gerar uma 

política ambiental que norteará ações pedagógicas e coibir práticas que não estejam condizentes 

com as metas ambientais da instituição. Só os resultados alcançados no caminho da 

ecoeficiência das suas dependências já possibilitam grandes transformações na formação dos 

profissionais. Estes profissionais observam, de forma prática, os resultados e a seriedade com 

que a instituição trata as questões ambientais. 

Foram feitas considerações, anteriormente, de que há uma necessidade de definir o 

paradigma que as instituições de ensino superior usarão. Sem definir com clareza a linha 

filosófica e epistemológica das questões ambientais, gera-se no meio acadêmico conflitos 

intransponíveis no arcabouço disciplinar. Isso leva uma ingerência dos seus processos e a 

segregação dos profissionais. Basicamente as IES necessitam optar entre desenvolver 

conhecimentos para a sustentabilidade pautados pela visão econômica ou a racionalidade 

ambiental, quando deveriam optar pelas duas. As setas dos processos não podem apontar para 

direções opostas, pois essa confusão cria ações desconexas imprópria para um SGA. Observe 

na figura a seguir o resultado de cada ação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – Esquemas de gestões  

Fonte: Autoria pesquisador 
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2.4 ECOEFICIÊNCIA 

 

Na busca por um desenvolvimento sustentável, as empresas têm um papel muito 

relevante, pois são grandes consumidoras de materiais para produção, incluindo recursos não 

renováveis da natureza. Nesse sentido, para que haja uma mudança de paradigma em direção à 

sustentabilidade, as empresas devem adotar uma postura voltada para a ecoeficiência. O 

conceito de ecoeficiência foi inicialmente introduzido pelo Business Council for Sustainable 

Development, atualmente World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ou 

Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável.  

A ideia de ecoeficiência originou-se de vários estudos que demonstraram que o consumo 

de materiais estava excedendo o reabastecimento e superando a capacidade do meio ambiente, 

particularmente em países industrializados (HOFFREN; APAJALAHTI, 2009). Para tanto, a 

implementação da ecoeficiência nas empresas têm sido fortemente promovida pelo WBCSD 

(BARBIERI, 2007). Nesse sentido, o WBCSD (2000a, p. 4) definiu a ecoeficiência como um 

modelo de gestão ambiental empresarial introduzido em 1992, partindo do seguinte conceito:  

A ecoeficiência é alcançada pela entrega de produtos e serviços com preços 

competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e melhorem a qualidade de vida, 

enquanto reduzem progressivamente os impactos ecológicos e a intensidade dos recursos ao 

longo de seu ciclo de vida para no mínimo manterem a capacidade de carga estimada do planeta 

(WBCSD, 2000a, p. 4). A ideia da ecoeficiência se baseia no pensamento de que a redução de 

materiais e energia por unidade de produto ou serviço aumenta a competitividade da empresa, 

da mesma forma que reduz as pressões sobre o meio ambiente, seja como fonte de recurso, seja 

como depósito de resíduos (Barbieri, 2007). Considerando isso, o WBCSD afirma que uma 

empresa se tornaria ecoeficiente por meio de práticas voltadas para (WBCSD, 2000b):  

 

a) redução da intensidade de materiais; 

b) redução da intensidade de energia; 

c) redução da dispersão de substâncias tóxicas;  

d) aumento da reciclabilidade dos seus materiais;  

e) maximização do uso de recursos renováveis;  

f) extensão da durabilidade dos produtos; 

g) aumento da intensidade dos serviços.  
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Corroborando esse raciocínio, na opinião de Hoffrén e Apajalahti (2009), o futuro 

paradigma da gestão ambiental corporativa irá claramente se concentrar em poupar o uso de 

recursos naturais e reduzir a entrada de materiais para um nível sustentável. Combinar isso com 

eficiência econômica pode conduzir à ecoeficiência. O WBCSD (2000b) afirma que a 

ecoeficiência é um conceito-chave que pode auxiliar as companhias, as pessoas, os governos e 

outras organizações a se tornarem mais sustentáveis.  

Na percepção de Sisinno e Moreira (2005), a visão moderna da tentativa de eliminar, ou 

pelo menos reduzir, a geração de resíduos e efluentes tem sido uma preocupação constante das 

empresas situadas em países desenvolvidos. Considera-se ainda a percepção de Vellani e 

Ribeiro (2009) sobre as ações empresariais relacionadas com os resíduos gerados na atividade 

industrial, definindo que:  

 

[...] as finalidades das ações enquadradas na categoria atuar sobre os resíduos 

emitidos pela própria empresa durante o processamento de seus produtos e 

serviços representam a forma direta de resgatar a harmonia entre os elementos 

do meio ambiente e, por isso, podem aumentar a ecoeficiência do negócio 

(VELLANI; RIBEIRO, 2009, p. 32).  

 

 

Para posicionar esta pesquisa no contexto da ecoeficiência empresarial, considerou-se a 

premissa levantada por Vellani e Ribeiro (2009) em um sentido expandido, ou seja, a atuação 

sobre os resíduos é definida além do processamento dos produtos e segue durante todo o seu 

ciclo de vida até o descarte final, auxiliada por práticas de gestão ambiental que de forma 

indireta convergem para a ecoeficiência do negócio.  

A Ecoeficiência parte de um modelo de gestão ambiental empresarial introduzido em 

1992 pelo World Business Council for Sustainable Development-WBCSD.  

No ano de 1996, a Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE) 

identificou na ecoeficiência uma ótima proposta, tanto paras as empresas, como para governos 

e famílias reduzirem a poluição e uso de recursos na execução de suas atividades. (BARBIERI, 

2007).  

De acordo com Almeida (2002), para que uma empresa consiga ser sustentável, ela 

precisa buscar a ecoeficiência em todas as suas ações, decisões, processos e produtos. Vale 
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dizer, tem que produzir mais e melhor com menos: mais produtos de melhor qualidade, com 

menos poluição e menos uso de recursos naturais.  

Segundo Barbieri (2007), tanto para a OCDE, como para a (WBCSD), a ecoeficiência 

é alcançada através da entrega de produtos e serviços cujos preços sejam competitivos e que 

sejam capazes de satisfazer as necessidades humanas melhorando a qualidade de vida, ao 

mesmo tempo em que reduzem os impactos ecológicos.  

 

Uma empresa se tornaria ecoeficiente por meio de práticas voltadas para: 

minimizar a intensidade de materiais nos produtos e serviços; minimizar a 

intensidade de energia nos produtos e serviços; minimizar a dispersão de 

qualquer tipo de material tóxico pela empresa; aumentar a reciclabilidade dos 

seus recursos renováveis; maximizar o uso sustentável dos recursos 

renováveis; aumentar a durabilidade dos produtos da empresa; e aumentar a 

intensidade dos serviços nos seus produtos e serviços (BARBIERI, 2007, p. 

52).  

 

A ecoeficiência baseia-se na ideia de que havendo uma diminuição na quantidade de 

materiais e de energia por unidade de produto, haverá, consequentemente, um aumento na 

competitividade da empresa. A ecoeficiência pressupõe que para as empresas conseguirem 

reduzir os impactos ambientais negativos causados pelo consumo precisam promover uma nova 

relação com seus consumidores. “É um modelo de produção e consumo sustentável, na medida 

em que ressalta a produção de bens e serviços necessários e que contribuam para melhorar a 

qualidade de vida” (BARBIERI, 2007).  

Dessa forma, as empresas que não conseguem manter ações que atuem em cima de seus 

próprios resíduos, consequentemente, não são capazes de integrar desempenho ecológico e 

econômico.  

Para Vellani e Ribeiro (2009), a sustentalibilidade pode ser alcançada quando há, 

concomitantemente, desempenho econômico, social e ecológico. Assim, uma ação ecológica 

somente aumenta a sustentabilidade quando integra desempenho econômico e ecológico. Essa 

integração chama-se ecoeficiência.  

 

 

 

Quadro 02 – Síntese com diretrizes para implantação de gestão ambiental em IES. 
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Etapa de implantação  Autor(es)/ documento 

técnico 

Recomendação para 

implantação ( descritivo) 

P- PLANEJAR ISO 14001:2004 
 Requisitos gerais 

 Política Ambiental 

 Aspectos Ambientais  

 Requisitos Legais e 

outros                                                                

 Objetivos, Metas e 

Programa(s)                                        

D- EXECUTAR ISO 14001:2004 
 Recursos, funções, 

responsabilidades e 

autoridades 

 Competência, 

treinamento e 

conscientização 

 Comunicação 

 Documentação 

 Controle de 

Documentos 

 Controle Operacional 

 Preparação e 

Resposta à 

Emergências 

C- CONTROLAR ISO 14001:2004 
 Monitoramento e 

Medição 

 Avaliação do 

atendimento a 

requisitos legais e 

outros 

 Controle de registros 

 Auditoria Interna 

A- APRENDER /AÇÃO 

CORRETIVA 

ISO 14001:2004 
 Não-conformidade, 

ações Preventivas e 

Corretivas 

 Análise e validação 
 

Fonte: Autoria pesquisador. 

 

 

 
 

2.5 CAMPUS VERDE 
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Segundo Kempka (2016), as universidades, principalmente as públicas, devido ao seu 

caráter de atender aos interesses e necessidades dos usuários, têm o desafio de trabalhar de 

maneira sustentável. Acrescenta-se a isso o fato de elas serem um espaço de construção do 

conhecimento e da pesquisa e, dessa forma, passam a ser vistas como responsáveis pela 

promoção da ampliação e aplicação dos conceitos de sustentabilidade na sociedade. 

Um fator que reforça a ideia de que as universidades devem tornar-se sustentáveis é o 

fato de que elas também podem causar degradação ambiental e poluição em seus Campi, uma 

vez que envolvem diversas atividades de ensino, pesquisa, extensão e de operação (bares, 

restaurantes, alojamentos, etc.). Acrescenta-se também que são compostas de infraestrutura 

básica, utilizando-se de água, energia e saneamento e geram diversos tipos de resíduos, bem 

como contribuem para o consumo de recursos naturais (TAUCHEN; BRANDLI, 2006; 

GOMES, 2010). 

Alshuwaikhat e Abubakar (2008) reforçam esse conceito ao afirmar que as 

universidades podem ser comparadas a pequenas cidades, visto o tamanho, a população, as 

atividades desenvolvidas, o consumo de energia e materiais, as atividades e as operações em 

ensino e pesquisa que possuem e podem ocasionar degradação ao meio ambiente. 

Estes fatores demonstram que as universidades devem procurar reduzir tais impactos 

ambientais e servir de exemplo no cumprimento da legislação, além de passar a colocar em 

prática os conhecimentos teóricos construídos nos espaços universitários (THAUCHEN; 

BRANDLI, 2006). 

Segundo Velazques et al. (2006 apud ALSHUWAIKHAT; ABUBAKAR, 2008), uma 

universidade sustentável pode ser definida como sendo aquelas  que contribuem para minimizar 

os impactos negativos no ambiente e nas questões sociais e econômicas. 

Para Leal Filho (2011, p.12), o conceito de sustentabilidade passou por três fases 

principais, sendo que na primeira fase (1987-1997) a sustentabilidade era vista como 

preocupação para as nações. Já na segunda fase (1998-2002), a  preocupação passou para os 

indivíduos e as instituições. Na terceira fase (2003 até hoje) passou a envolver os governos, 

indivíduos, instituições e as empresas. Nesse sentido, toda a sociedade é vista como responsável 

pela degradação ambiental,  bem como, por buscar alternativas que visem a sustentabilidade 

(LEAL FILHO, 2011). 
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Alshuwaikhat e Abubakar (2008) propõem um modelo para alcançar a sustentabilidade 

no Campus, o que poderia auxiliar nas práticas de gestão ambiental nas universidades. Tal ação 

se daria por meio da integração de três estratégias, a saber: Sistema de Gestão Ambiental na 

Universidade; Participação Pública e Responsabilidade Social; Ensino da Sustentabilidade 

Ambiental e Pesquisa. De acordo com os autores, cada estratégia tem algumas iniciativas que 

poderiam contribuir para tornar a universidade sustentável.  

Este modelo mostra que, para uma universidade ser sustentável, ela precisa trabalhar 

com um Sistema de Gestão Ambiental, que vise à Gestão Ambiental e melhoramentos, bem 

como o Campus Verde. Acrescenta-se a necessidade da participação pública e a 

responsabilidade social, levando em conta os serviços comunitários e a justiça social. Insere-se 

também o ensino da sustentabilidade e pesquisa por meio de conferências, seminários, cursos, 

currículo. 

Na visão de Tauchen e Brandli (2006), há duas principais linhas de pensamento 

relacionadas ao papel das universidades em relação ao desenvolvimento sustentável: uma delas 

enfoca a questão educacional, de modo que pela formação elas possam contribuir na 

capacitação e conscientização de seus egressos, para que, após formados, incluam em suas 

práticas profissionais a devida atenção às questões ambientais; já a outra linha refere-se à 

implementação de Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas universidades, podendo servir 

como modelo e exemplo prático de gestão e ações sustentáveis para a comunidade acadêmica 

e pessoas interessadas ao tema.  

A interação dessas duas correntes é a prática ideal para a busca da sustentabilidade, 

porém, a educação para o desenvolvimento sustentável pode atingir uma esfera 

global efetivamente no momento em que profissionais de todas as áreas entendem 

sua influência no ambiente. (BRANDLI et al. (2011, p. 23) 

  



49 

 

 

 

3  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A Figura 07 auxilia na compreensão da metodologia de pesquisa. A cada uma dessas 

etapas correspondem objetivos e a tipificação do método de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Estrutura metodológica do trabalho 

Fonte: Autororia pesquisador 

3.1  DEFINIÇÃO DE PESQUISA 
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Com o objetivo de identificar e compreender as metodologias e os conceitos utilizados 

nos estudos sobre os princípios do sistema de gestão ambiental no cotidiano de instituições de 

ensino superior, a definição da pesquisa foi baseada na revisão de literatura visando uma seleção 

quanto à aderência ao problema da pesquisa relacionado ao sistema de gestão ambiental no 

cotidiano de instituições de ensino superior. Foram selecionadas, a partir da seleção da 

literatura, as principais dimensões a serem analisadas na pesquisa submetida ao grupo de 

especialistas respondentes. 

 

 

3.2  ESCOLHA DO MÉTODO DA PESQUISA 

 

O método escolhido foi o de pesquisa qualitativa semi-estruturada em um grupo focal. 

Para Flick (2004, p. 89), estatisticamente as entrevistas semi-estruturadas fornecem base para 

interpretações de descobertas significantes. A escolha de um método de pesquisa na dissertação 

de mestrado faz com que os resultados apresentados tenham maior credibilidade frente à 

comunidade acadêmica permitindo a continuidade de atualizações e extensões da pesquisa.  

A entrevista foi aplicada a um grupo focal, forma de seleção de participantes, uma vez 

que bastando ter experiências em comum, os entrevistados de um grupo focal homogêneo 

apresentam pouca variação entre si, permitindo a utilização da técnica de amostragem de casos 

(GIL, 2009). De acordo com Santos et al. (2015), o grupo focal pode ser aplicado em todas as 

fases de uma pesquisa, em atividades lúdicas na extração de informações geralmente não 

percebidas na coleta normal de material e na articulação com outras técnicas.  Nesta 

dissertação, a pesquisa qualitativa foi escolhida pelo interesse na produção de dados que 

pudessem ser reunidos através da interação com os especialistas respondentes que compuseram 

o grupo focal. O resultado foi a maior profundidade e variedade de respostas que possibilitaram 

ao pesquisador, em seu papel de mediador, interagir diretamente com os especialistas ao 

estender a compreensão de todos às questões selecionadas para análise dos princípios do 

sistema de gestão ambiental no cotidiano de instituições de ensino superior.  

 

3.3  GRUPO FOCAL, MÉTODO DE ORGANIZAÇÃO E ESCOLHA DOS  ESPECIALISTAS 

RESPONDENTES 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rZW1FR0xoR01rTnc
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rVjFTb1lrX1dzQzg
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rX2trRmJpUlk1dnc
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rS0dLQm1yaWN1WHM
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rVjFTb1lrX1dzQzg
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O estudo considerou como especialistas respondentes os indivíduos do grupo focal, 

docentes e consultores da área de Gestão Ambiental. 

Foram então realizadas entrevistas de 15 de outubro a 01 novembro de 2017 com um 

grupo focal composto por docentes e consultores da área de Gestão ambiental, que tinham em 

comum o fato de trabalharem em instituições de ensino superior da região da Zona Oeste do 

Estado do Rio de Janeiro, em que se propunham questões sobre os princípios do sistema de 

gestão ambiental no cotidiano de instituições de ensino superior. 

 

 

3.3.1 Pré-teste  

 

Um pré-teste foi realizado antes da chamada de convocação aos integrantes do grupo 

focal. Foi então aplicado um questionário a dois respondentes, com a função de docentes. 

Esses dois respondentes não fizeram parte do grupo focal de especialistas respondentes 

à pesquisa. O pré-teste apenas permitiu uma avaliação do instrumento de coleta de dados e 

familiarização do pesquisador com a dinâmica da entrevista, funcionando como uma reflexão 

sobre os ajustes necessários ao processo de pesquisa.  

 

3.3.2 Convite aos especialistas respondentes 

 

Um convite foi elaborado e enviado ao público-alvo, através da ferramenta de 

planejamento de reuniões do software Outlook. As confirmações dos respondentes interessados 

foram recebidas através da mesma ferramenta.  

 

3.3.3 Planejamento da reunião 

 

O encontro foi planejado com carga horária de três horas, conforme detalhada no Quadro 

03 abaixo:   

Quadro 03 - Grupo Focal: Planejamento da reunião entre pesquisador e especialistas 

respondentes 

https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rVjFTb1lrX1dzQzg
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rS3JQa0RWS3RMbm8
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Fonte: Adaptado de Farias (2014, p.46). 

 

 

3.3.4 Dinâmica de grupo 

 

A dinâmica de grupo estabelecida contou com a participação dos especialistas 

respondentes para a aplicação dos questionários e o tempo foi sincronizado para análise do SGA 

pelo grupo focal. Para preenchimento das respostas foi utilizada a técnica de brainstorming com 

utilização de post-its. 

 

3.3.5 Condução do Grupo 

 

O pesquisador atuou como moderador para a condução do grupo focal, e esclareceu aos 

respondentes o processo de realização da reunião e da coleta de informações fundamentais para 

a pesquisa. Para Cervo, Berviani e Silva (2007, p.52), no decorrer da entrevista realizada com 

o grupo focal, o moderador deve conduzir o processo de diálogo e evitar perguntas mal 

Tempo	de	

Duração atividade observação

30	minutos

Recepção	e	apresentação	dos	

participantes

30	minutos Introdução	ao	tema	de	pesquisa	

Para	inspiração	

do	grupo,	foi	

dada	uma	

explicação	

sobre	SGA

1h	e	30	

minutos

aplicação	do	intrumento	de	pesquisa	

questionário

30	minutos

troca	de	informações	entre	os	

participantes	e	recolhimento	dos	

intrumentos	preenchidos	pelos	

especialistas	respondentes

Grupo	Focal-Planejamento	da	Reunião

https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rRklibGtLMU1nRkk
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rS3JQa0RWS3RMbm8
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rVjFTb1lrX1dzQzg
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rYVpWRTJUemd4NGM
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formuladas, a fim de não perder qualidade no processo de coleta de dados com perguntas 

incompletas. 

 

3.3.6 Local da reunião do Grupo Focal 

 

O projeto da reunião do grupo focal seguiu a definição de um espaço com qualidades 

favoráveis para a realização da reunião, um ambiente agradável, sem possibilidade de 

interrupção da discussão. Foi aparelhada uma sala nas instalações de uma Instituição de serviços 

educacionais, com disposição de mobiliário, quadro branco e projetor. Ao fundo, um coffee-

break foi preparado.  

 

3.3.7 Critério e seleção dos especialistas respondentes 

 

A reunião dos especialistas respondentes, selecionados para tomar parte do grupo focal 

e responder às questões de pesquisa, foi estabelecida com foco em critérios sugeridos por 

resultados em estudos sobre os princípios do sistema de gestão ambiental no cotidiano de 

instituições de ensino superior. 

 

Alguns critérios comuns a todos os especialistas respondentes foram definidos no 

Quadro 04, a seguir:  

 

Quadro 04 – Critério e Seleção de Especialistas Respondentes 

Critério e Seleção dos Especialistas Respondentes 

Atuação profissional em sistemas de gestão ambiental e experiência em instituições de ensino 

superior. 

Aceitar voluntariamente a participar do estudo.  

Capacidade de opinar sobre o tema por sua experiência. 

 
Fonte: Autoria pesquisador 
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 Ressalta-se que pré-requisitos específicos foram seguidos para cada um dos perfis, 

quanto à faixa etária, nível de escolaridade e tempo de experiência na função conforme  Quadro 

05. 

 

Quadro 05 - Grupo Focal: critérios de seleção dos especialistas respondentes 

GRUPO FOCAL: CRITERIOS DE SELEÇÃO DOS ESPECIALISTAS RESPONDENTES 

Perfil Faixa 

Etária 

Nível de 

Escolaridade 

Tempo de experiência na função 

 

Docentes 

 

30 a 60 

anos 

 

Superior 

 

Maior que três anos 

 

Consultores da 

área 

 

30 a 60 

anos 

 

     Superior 

 

Maior que três anos 

Fonte: Autoria pesquisador 

 

A presença de dois perfis delineados na reunião do grupo focal foi fator considerado 

importante para a composição dos elementos do grupo focal, fonte da coleta dos dados da 

pesquisa. Após a demonstração de interesse por parte dos convidados, o grupo de especialistas 

respondentes foi identificado quanto à função profissional na organização, lotação nos 

departamentos, grau de instrução, tempo de experiência na função. 

O Quadro 06 apresenta as características dos 10 especialistas respondentes que 

compuseram o grupo focal.  
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Quadro 06 - Características dos 10 participantes do grupo focal 

CARACTERISTICAS DOS 10 PARTICIPANTES DO GRUPO FOCAL 

NUMERAÇÃO 
DOS 

RESPONDENTES 
DEPARTAMENTO 

NA IES 

FUNÇÃO 
PROFISSIONAL 

NA 
ORGANIZAÇÃO 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

PERFIL 
DENTRO DO 

GRUPO 
FOCAL 

1 
ESCOLA DE 

GESTÃO DOCENTE SUPERIOR 
SUPERIOR A 3 

ANOS DOCENTE  

2 

ESCOLA DE 
GESTÃO DOCENTE SUPERIOR 

SUPERIOR A 3 
ANOS DOCENTE  

3 

ESCOLA DE 
GESTÃO DOCENTE SUPERIOR 

SUPERIOR A 3 
ANOS DOCENTE  

4 

ESCOLA DE 
GESTÃO DOCENTE SUPERIOR 

SUPERIOR A 3 
ANOS DOCENTE  

5 

ESCOLA DE 
GESTÃO DOCENTE SUPERIOR 

SUPERIOR A 3 
ANOS DOCENTE  

6 

ESCOLA DE 
GESTÃO DOCENTE SUPERIOR 

SUPERIOR A 3 
ANOS CONSULTOR  

7 

ESCOLA DE 
GESTÃO DOCENTE SUPERIOR 

SUPERIOR A 3 
ANOS DOCENTE  

8 

ESCOLA DE 
GESTÃO DOCENTE SUPERIOR 

SUPERIOR A 3 
ANOS DOCENTE  

9 

ESCOLA DE 
GESTÃO DOCENTE SUPERIOR 

SUPERIOR A 3 
ANOS DOCENTE  

10 

ESCOLA DE 
GESTÃO DOCENTE SUPERIOR 

SUPERIOR A 3 
ANOS DOCENTE  

 
Fonte: Autoria pesquisador 

 

 

3.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

3.4.1 Aplicação do instrumento de pesquisa 

Machado (2012) descreve que uma das técnicas ou instrumento de pesquisa utilizado 

pela pesquisa qualitativa é o brainstorming ou “Tempestade de Ideias”. Tem por objetivo 

facilitar a produção do maior número de ideias ou soluções originais possíveis sobre 

determinado problema, e como consequência, potencializar melhorias no objeto de estudo. A 

sua realização consiste em dois momentos, sendo o primeiro, para a produção de ideias e o 

seguinte para a avaliação das ideias propostas. 

https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rbW1Rb2ZCb2FuN1U
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3.4.2 Forma de aplicação do brainstorming ao grupo focal  

 

Para introdução do tema e envolvimento dos participantes, foi apresentado pelo 

mediador, noções sobre sistema de gestão ambiental (SGA), de forma lúdica e de fácil 

entendimento. Logo após, inicia-se a dinâmica de grupo com o exercício de brainstorming. 

Em um flip-chart foi apresentada a frase: “SGA é?”. Em seguida, os especialistas 

respondentes receberam blocos de post-its para escreverem espontaneamente suas opiniões, 

sem identificação nominal, para depois fixá-los abaixo da citação. Nessa primeira etapa do 

trabalho, o mediador leu o texto dos post-its para que todos tivessem ciência das opiniões e 

conceitos dos outros especialistas respondentes quanto à definição de SGA, visando a preparar 

o ambiente para a aplicação do principal exercício de brainstorming programado para a 

dinâmica de grupo.  

 

3.4.3 Pesquisa sobre o SGA no cotidiano de IES 

 

Nessa etapa, o mediador apresentou, ao grupo de especialistas respondentes, o Sistema 

de Gestão Ambiental no cotidiano de instituições de ensino superior a partir da revisão da 

literatura, no Capítulo 2.  

Após a exibição das informações, cada especialista respondente recebeu o questionário 

para resposta individual a serem escritas em post-its. O mediador controlou o tempo médio de 

45 minutos para as respostas serem registradas, inexistindo limite para a quantidade de 

respostas. 

 

 

3.4.4 O questionário 

 

Com a finalidade de abranger todos os quesitos de pesquisa qualitativa e de adequação 

à metodologia de grupo focal, foram definidas três perguntas relevantes sobre os princípios do 

sistema de gestão ambiental a partir da revisão da literatura, a serem contestadas pelos 

especialistas respondentes. Cada resposta é depois classificada pelos respondentes conforme 

sua importância por eles definida.  

https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rS3JQa0RWS3RMbm8
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rS3JQa0RWS3RMbm8
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O questionário de pesquisa consta de 3 perguntas, foram ambientadas a uma IES 

conhecida por todos os componentes do grupo focal, que serviu de modelo, a serem respondidas 

através de uma dinâmica de brainstorming – tempestade de idéias – com tempo sincronizado 

para cada especialista respondente. As perguntas são:  

O que é meio ambiente para você? 

Você acha que a Instituição se preocupa com as questões ambientais? Como? 

Como você pode ajudar o meio ambiente? 

 

Foi fornecida uma folha de tamanho A4 visando comodidade na utilização de post-its 

para colagem dos feedbacks – respostas. As perguntas acima figuram no cabeçalho das colunas 

e as classificações de relevância na primeira coluna à esquerda.  

As três perguntas dispostas em colunas (sentido vertical) devem ser respondidas pelo 

entrevistado nos recortes de papel adesivo – post-its. A seguir o respondente aplica cada 

resposta escrita no post-it em uma das quatro linhas (sentido horizontal) da folha A4 de acordo 

com a condição de importância que lhe atribui – “Não importante” – “Importante, mas não 

essencial” – “Essencial” – “Não sei/prefiro não opinar”.  

A relevância atribuída pelo especialista respondente às suas respostas ao questionário é 

por ele definida ao colar o post-it com sua resposta na folha A4 sobre uma das quatro linhas de 

diferentes importâncias enumeradas acima. A utilização de apenas quatro graus foi suficiente 

para o objetivo do teste. Os graus de importância, ou de relevância, foram definidos a partir da 

métrica da Escala Lawshe (1975).  

 

3.4.5 Discussão de respostas entre os especialistas 

 

Após os respondentes terminarem seus trabalhos, foram formados dois grupos menores 

para que discutissem suas respostas e a classificação que a elas atribuíram.  

 

 

 

 

3.4.6 Encerramento das atividades com o grupo focal 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rS3JQa0RWS3RMbm8
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rS3JQa0RWS3RMbm8
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rRElnQlB6cm1jY0U
https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rVjFTb1lrX1dzQzg
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Ao encerramento dos trabalhos, o pesquisador cumprimentou a cada um dos 

respondentes especialistas agradecendo suas contribuições. Na ocasião informou que seria 

enviada, a cada um dos participantes, a tabulação dos dados e gráficos traduzindo os resultados.  

O próximo capítulo trata da discussão dos resultados por meio da reunião dos dados e 

tabelas que esclarecem os temas mais importantes da análise de modelos e práticas da 

governança pública, resultantes da opinião dos especialistas respondentes. 
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4  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

 

Após a realização da reunião com o grupo focal, as respostas dos participantes, escritas 

em post-its adesivos, foram coladas no instrumento de pesquisa – folha A4, e digitadas ipse 

literis em uma planilha do Excel. 

Após a reunião dos dados por meio de estatística descritiva, foram a seguir realizadas 

análises e produzidos os quadros com as classificações das respostas e as análises de freqüência.  

A discussão dos resultados está inicialmente organizada em uma nuvem de palavras, 

elaborada a partir da junção das 95 respostas compiladas da base de dados. Em seguida é 

apresentado o detalhamento dos resultados com o auxílio de gráficos específicos. 

A nuvem de palavras, ilustrada na Figura 08, exibe as palavras mais utilizadas pelos 

respondentes para descrever ações e requisitos para os princípios do sistema de gestão 

ambiental no cotidiano de instituições de ensino superior.  

Camargo e Justo (2013), elucidam que a nuvem agrupa e organiza palavras exibindo-as 

graficamente com tamanhos maiores e menores diretamente proporcionais à sua freqüência. É 

uma análise lexical simples, porém visualmente interessante, na medida em que possibilita 

rápida identificação das palavras de maior ocorrência em uma coleção.  

 

Figura 08 - Nuvem de palavras com as palavras mais utilizadas pelos respondentes do grupo 

focal(utilizando a ferramenta on-line TagCrowd) 

Fonte: Autoria pesquisador 

 

Pode-se observar no quadro acima que a palavra preponderante é separar lixo, seguida 

de preservando a natureza, conscientização, etc., permitindo visualizar rapidamente as escolhas 
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dos respondentes que são pertencentes ao grupo focal composto por Docentes e consultores da 

zona oeste do Rio de Janeiro.  No âmbito da análise qualitativa dos dados, ressalta-se que a 

pesquisa foi aplicada ao grupo focal no recente segundo semestre de 2017. 

Verifica-se que a maior incidência da palavra separar lixo, nos apontamentos dos 

participantes do grupo focal, demonstra a percepção de que isto não tem sido feito de forma 

adequada nas instituições de ensino superior. 

Outras palavras como preservação da natureza, conscientização, economia de água, nos 

remete a idéia de que deve haver mais informação/ação nas instituições de ensino superior, 

sobre esta temática. Ressalta-se que os especialistas respondentes ao questionário são todos 

residentes na zona oeste do Rio de janeiro. 

Em linhas gerais, as palavras da nuvem são uma contribuição para o levantamento da 

aplicação do SGA nas instituições de ensino superior  O processamento dos dados de maneira 

mais detalhada será apresentado a seguir.  

 

4.1  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Durante a reunião com o grupo focal, cada participante utilizou livremente suas próprias 

palavras para descrever as ações de cada pergunta que considerava mais relevante. Para 

uniformizar e possibilitar a tabulação das 95 respostas escritas em post-its, as palavras coladas 

pelos especialistas respondentes nas células dos questionários foram interpretadas e substituídas 

pelas 26 palavras listadas no Quadro 7. 
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Quadro 07 – Lista alfabética dos temas citados nas respostas e utilizadas para compilação dos 

dados da pesquisa. 

LISTA DOS TEMAS MAIS CITADOS NAS RESPOSTAS E UTILIZADOS NA COMPILAÇÃO DOS DADOS 
DA PESQUISA 

1  Árvores, florestas e animais 18  Planeta onde vivemos 

2   Conscientização 19  Plantar árvores 

3  Conjunto de fatores e aspectos 20  Preservar a natureza 

4  Conservação 21  Raciocínio 

5  Coração do mundo 22  Separação Seletiva 

6  Economia de água 23  Sustentabilidade 

7  Ecossistema 24  Tudo que está a nossa volta 

8  Fazer minha parte 25 
 Tudo que consegue ver, sentir e 
interagir 

9  Homem sem interferir na natureza 26  Um lugar saudável 

10  Lugar onde vivemos   

11  Meio ambiente   

12  Movimento político   

13  Mudança de hábitos   

14  Não jogar livros na rua   
15  Não desmatar     

16  Não poluir    

17  Paz e saúde    
 
Fonte: Adaptado de Farias (2014) 

 

 

4.2  AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS E AS CONCEPÇÕES AMBIENTAIS DA 

INSTITUIÇÃO COM BASE NO GRUPO FOCAL 

 

Desenvolver conjunto de diretrizes que sustentem as práticas organizacionais de 

instituições de ensino superior na implantação da gestão ambiental. No intuito de promover 

esse caminho, foi realizada em uma instituição de ensino superior na zona oeste do município 

do Rio de Janeiro, um estudo de caso para o levantamento dos Aspectos e Impacto ambiental e 

a concepção ambiental da organização, com base os dados coletados no grupo focal. Gerando 

assim, uma proposta de diretrizes para implantação de sistema de gestão ambiental e 

apresentada a esta instituição. 

https://drive.google.com/open?id=0B_cdTih8zT5rRklibGtLMU1nRkk
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O estudo foi desenvolvido com base na descrição feita até o momento. Não se busca 

com esse trabalho lançar uma metodologia de aplicação, mas sim delinear ações que possam 

gerar diretrizes para implantação no futuro.  

O estudo se fez buscando separar os processos das atividades da IES, seguido do 

levantamento dos Aspectos e Impactos e, concomitantemente, utilizar os dados compilados do 

grupo focal a fim de saber as atuais concepções ambientais da instituição. 

Na avaliação dos aspectos ambientais da unidade foram evidenciados 78 tipos de 

resíduos, sendo os mais significativos: telhas de amianto usadas, baterias, cartuchos, chorume 

da conservação dos cadáveres humanos e órgãos, lâminas com resíduos de sangue humano, 

lâmpadas fluorescentes, latas de tintas usadas, pilhas, reatores de lâmpadas, vidros 

contaminados.  

De forma geral foram constatados os seguintes fatos: vazamentos de água em diversos 

setores; existência de lixeiras de coleta seletiva em diversos setores, porém os resíduos 

recolhidos destas lixeiras eram armazenados sem separação; essas lixeiras encontravam-se 

longe da geração dos resíduos; no período da pesquisa foi observado baixo uso das lixeiras 

seletivas em relação ao lixo comum; área destinada ao armazenamento de resíduos encontrava-

se sem pavimentação, sem cobertura, sem segregação e com evidencia de queima dos resíduos; 

nenhum treinamento ambiental evidenciado aos funcionários das áreas pesquisadas; 

inexistência de uma política ambiental definida e disseminada; nenhum programa de uso 

racional de energia e água; nenhum programa de manutenção preventiva das questões 

ambientais; desconhecimento dos seus processos e responsabilidades ambientais; 

desconhecimento dos coordenadores dos cursos sobre como introduzir as questões ambientais 

em suas grades e a priorização, por parte da coordenação geral, das questões ambientais em 

seminários oferecidos no decorrer do semestre.    

Já o questionário composto  por três perguntas  respondidas pelo grupo focal, conforme 

descrito no ítem 3.4.4 deste trabalho, que tinham como propósito evidenciar quais os princípios 

ambientais relacionados às suas concepções, tais como: estéticos, bem-estar e ético. Os dados 

obtidos da aplicação dos questionários no grupo focal obtiveram os seguintes resultados: 
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Figura 09 – Gráfico do questionário 01   

Fonte: Autoria pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Gráfico do questionário 02  

Fonte: Autoria pesquisador 
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Figura 11 – Gráfico do questionário 03 

Fonte: Autoria pesquisador 

 

No levantamento de Aspectos e Impactos da organização percebe-se a real situação 

ambiental que a Instituição se encontrava. Uma característica importante era o total 

desconhecimento que a Instituição tinha dos seus aspectos ambientais e como este 

desconhecimento gerava ações danosas ao meio ambiente e as finanças da organização, como: 

desperdício de energia e água; queima de material ao ar livre; enterrar material contaminado 

em solo (documentos); descarte de resíduos perigosos em lixo comum; falta de garantia 

documental da destinação dos resíduos, etc. 

Em relação aos questionários, os dados refletiram a imagem e o marketing que a 

instituição procurava passar, porém , em contato com as pessoas do campus, estas relatavam 

conhecer a superficialidade de suas ações ambientais. 

Na pergunta: “O que é meio ambiente para você?” procurou-se identificar os princípios 

filosóficos contidos na relação homem-natureza.  Todas as respostas tenderam para o princípio 

do ambientalismo superficial e antropocêntrico, onde vê o homem acima ou fora da natureza e 

atribui à natureza um valor apenas instrumental ou de uso. Observe as respostas do grupo focal, 

conforme figura 9: é tudo que está a nossa volta; Planeta onde vivemos; meio ambiente; tudo 

relacionado às plantas; coração do mundo; conjunto de fatores e aspectos; natureza; homem 

sem interferir na natureza; tudo que consegue ver; ecossistema; sentir e interagir; um lugar 
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saudável; paz e saúde e árvores; florestas e animais. Podemos evidenciar essa superficialidade 

nos elevados percentuais obtidos das respostas “é a Natureza” (29%) e “é tudo que está a nossa 

volta” (22%), conforme mostra o gráfico da X. Com este resultado a instituição poderá manter 

essa linha que comunga com a visão econômica pautada por um ambientalismo superficial ou 

transpor para uma racionalidade ambiental que traça sua linha na ecologia profunda, proposta 

pelo filósofo e ecologista norueguês Arne Næss, em 1973, que não separa o homem do ambiente 

natural e nem qualquer outro ser, onde vê o mundo como uma teia de fenômenos essencialmente 

inter-relacionados e interdependentes. Ela reconhece que estamos todos inseridos nos processos 

cíclicos da natureza e somos dependentes deles. Nestes aspectos ressalta-se a importância de 

uma política ambiental que corresponda a esta escolha. 

Como você pode ajudar o meio ambiente? As respostas a esta pergunta ajudaram na 

percepção de como um paradigma, mesmo oculto no processo educacional, norteia ações e 

intenções referentes às questões ambientais. Os princípios da visão econômica predominaram 

nas respostas, mantendo a visão antropocêntrica e superficial das questões ambientais. 

Evidenciados nas seguintes respostas: economia de água; conscientização; economizar/separar 

lixo; fazendo minha parte; fazendo minha parte; movimento político; mudança de hábitos, não 

comprar livros e não jogar livros na rua; não desmatar; não polindo; plantando árvores; 

preservando a natureza; raciocínio, separação seletiva/reaproveitamento; sustentabilidade; 

usando com sabedoria. Dentre as respostas, duas nos chamaram a atenção: movimento político 

e sustentabilidade, pois estes conceitos alinham com a racionalidade ambiental, porém quando 

solicitada uma definição destes conceitos, a maioria relacionou a movimento político, com a 

formação de lei e sustentabilidade com a idéia de sustentabilidade do negócio e não com o 

conceito de desenvolvimento sustentável. A resposta economizar / separar lixo correspondeu a 

42% do total da respostas e 13%, preservar a natureza.  Ratificando os resultados anteriores 

quanto a superficialidade das questões ambientais. 

Pela análise dos aspectos e impactos e das respostas do grupo focal, percebe-se uma 

relação de causa e efeito proporcionada com base no modelo da gestão atual de seus aspectos e 

nos resultados dos seus produtos e serviços da instituição.   

Procurou-se através dos resultados obtidos com este estudo e a definição da filosofia 

ambiental, propor diretrizes para implementação de um sistema de gestão ambiental em  

instituições de ensino superior. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arne_N%C3%A6ss
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4.3 ECOEFICIÊNCIA - OS ELEMENTOS DA PROPOSTA  

 

A proposta desde início foi separar em dois processos a proposta de diretrizes de SGA 

das IES. O primeiro baseado na norma 14001:2004 para garantir uma ecoeficiência das suas 

dependências. O segundo estaria ligado aos seus serviços e só iniciará logo após a conclusão de 

algumas etapas do planejamento do SGA. Além do levantamento dos aspectos ambientais, 

demonstrou-se a necessidade das IES terem um norte filosófico definido e que possa ser 

aplicado em todo o seu processo educacional. Por isso é imprescindível a criação de uma 

política ambiental que atenda as especificidades de um sistema educacional. Na norma 

14001:2004, nos requisitos de planejamento, tem-se orientações de como desenvolver uma 

política e aplicá-la no seu processo.   Seus princípios estão descritos no requisito 4.2 da norma 

da seguinte forma: 

“A alta administração deve definir a política ambiental da organização e assegurar que, 

dentro do escopo definido de seu sistema da gestão ambiental, a política: 

a) seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades 

produtos e serviços; 

b) inclua um comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção de 

poluição; 

c) inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais aplicáveis e outros 

requisitos subscritos pela organização que se relacionem a seus aspectos ambientais; 

d) forneça uma estrutura para o estabelecimento e análise dos objetivos e metas 

ambientais; 

e) seja documentada, implementada e mantida; 

f) seja comunicada a todos que trabalhem na organização ou que atuem em seu 

nome; 

g) esteja disponível para o público. 

 

A Política Ambiental e as informações contidas no levantamento dos aspectos 

ambientais são insumos importantes para a elaboração da proposta de diretrizes para 

implementação de um sistema de gestão ambiental em instituições de ensino superior. Sem 

esses elementos, vê-se no decorrer deste trabalho, que as instituições dificilmente conseguirão 
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desenvolver boas estratégias para formação de profissionais com competência para lidarem com 

as questões ambientais emergentes.  

Para Felzenszwalb e Branquinho (2007, p. 23), as instituições de ensino superior 

necessitam:  

 

desenvolver a faculdade de mobilizar um conjunto de saberes, capacidades e 

informações, com vistas a solucionar as problemáticas socioambientais 

encontradas atualmente no mundo, apontamos, como competências 

necessárias à formação do sujeito ambiental do século XXI, o envolvimento 

nas aprendizagens, no fazer produtivo e no trabalho em equipe; a adoção da 

inter e da transdisciplinaridade como pressuposto da produção do 

conhecimento e da prática pedagógica; a organização do currículo centrado 

em problemas da realidade; a implementação de planejamentos integrados 

participativos; a atualização das questões teórico-metodológicas e a inovação 

das práticas político-pedagógicas; a incorporação de avaliação processual, que 

leva em conta os atores, os cenários, os processos e as relações sociais, além 

do acompanhamento da dinâmica do mercado de trabalho orientada pela 

reflexão crítica dos aspectos econômicos, socioambientais e humanísticos. 

 

 

4.4 ECOEFICIÊNCIA - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

Na proposta enfatiza-se a necessidade do apoio, acompanhamento e comprometimento 

da alta gerência nas ações ambientais da organização, por entender-se que as questões 

ambientais devem fazer parte do projeto estratégico da instituição.  Para demonstrar esta 

importância enfatizou-se no quadro abaixo, em negrito, à importância da alta gerência participar 

efetivamente dos seguintes processos contidos na norma 14001:2004: Política Ambiental (4.2), 

Planejamento Ambiental (4.3) – especificamente na validação do Programa de Gestão 

Ambiental (4.3.4) e Ação da administração (4.6). Sem esta participação nestes requisitos as 

ações ambientais poderão não alcançar seus objetivos na organização.   

Após a demonstração da importância do comprometimento da alta administração no 

projeto ambiental, outro fator importante é deixar claro que as ações da norma são baseadas na 

melhoria contínua. Dessa forma, o resultado de um programa de gestão é usado como 

indicadores ambientais (resultados) para gerar novos objetivos e metas ambientais. Por isso um 

programa de gestão ambiental (SGA) procura melhorar cada vez mais o seu desempenho. 

Observe o fluxograma demonstrado à melhoria continua de um SGA: 
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Figura 12 – Fluxograma PDCA de acordo com 

ABNT NBR ISO 14001:2004 

Fonte: Autoria pesquisador. 

 

A política ambiental, a matriz de aspectos e impactos e o comprometimento da alta 

gerência são elementos para formação da proposta de internalização das questões ambientais. 

Porém é na matriz de aspectos ambientais que contém informações para o planejamento do 

projeto ecoefiência ambiental da instituição. Pela sua complexidade, de dados, há uma necessita 

intrínseca de depurar as informações contidas na matriz para melhor adequação as condições 

econômicas, políticas, educacionais e legais da organização.  A norma 14001:2004 no requisito 

4.3.1 apresenta as seguintes diretrizes na questão dos seus aspectos e impactos: 

A organização deve estabelecer, implantar e manter procedimento(s) para: 

a) Identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, dentro 

do escopo definido de seu sistema da gestão, que a organização possa controlar e aqueles que 

ela possa influenciar, levando em consideração os desenvolvimentos novos e planejados, as 

atividades, produtos e serviços novos ou modificados, e 

b) Determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre 

o meio ambiente (isto é, aspectos ambientais significativos). 

A organização deve documentar essas informações e mantê-las atualizadas. 

A organização deve assegurar que os aspectos ambientais significativos sejam levados 

em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção do seu sistema da gestão 

ambiental. 

Em conformidade com este requisito, levaram-se em consideração os aspectos 

ambientais significativos para elaboração do projeto de ecoeficiência ambiental. Onde se 

destacaram os seguintes itens da matriz para o gerenciamento da melhoria contínua das questões 
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ambientais da organização. Procurou-se dar ênfase aos problemas-raiz que a instituição 

apresentava, como:  

Os pontos de atenção 

 Baias para acomodação temporária dos resíduos na unidade; 

 Política ambiental; 

 Mapeamento dos processos de cada área; 

 Mapeamentos dos processos de cada área; 

 Criação de procedimentos para cada setor da unidade; 

 Evidenciar e documentar responsabilidades de cada área; 

 Criar procedimentos para documentos ambientais; 

 Criação de procedimentos para avaliação e seleção de prestadores de serviços 

internos; 

 Objetivos e metas socioambientais (alinhar a responsabilidade social e ambiental 

ao negócio das instituições de ensino superior); 

 Treinamento ambiental aos funcionários e/ou terceiros; 

 Criação de um programa de uso eficiente de energia elétrica e água; 

 Criação de procedimentos para manutenção preventiva e emergenciais. 

 

Neste processo, pela natureza de cada item, tem-se tempos diferentes na gestão da 

ecoeficiência ambiental da organização.  O importante, se possível, atender integralmente ou 

parcialmente estes problemas e alinhá-los há um cronograma geral.  

Pode-se entender que toda dinâmica na busca da eficiência ambiental é baseada em 

Gerenciamento de Projeto que é, basicamente, um documento elaborado a partir de uma idéia 

ou concepção de ações, obras, bens ou atividades a serem executadas, elaboradas ou construídas 

num tempo futuro, utilizando ferramentas para sistematizar e otimizar o entendimento do objeto 

futuro por terceiros. Em resumo, um projeto caracteriza-se por uma mudança de nível através 

da melhoria de processos. O importante que o projeto de ecoeficiência seja norteado pela 

melhoria continua e cada processo, dessa busca, tenha um tempo estabelecido para mensuração. 
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4.5 PROCESSOS EDUCACIONAIS –  SERVIÇOS  

 

A eficiência ambiental ou ecoeficiência da organização não garante atender todo o 

processo ambiental de uma instituição de ensino superior, porque diferente de um processo 

industrial o produto final é a educação e educação só ocorre “dentro” do sujeito (tácito). Porém, 

sem a ecoeficiência não se tem a base para gerar ações de gestão ambiental nos processos da 

IES. Usando como base os resultados gerados da ecoeficiência pode-se desenvolver projetos 

internos e externos. Observe as sugestões abaixo de algumas ações nesta direção:  

 

PROJETOS INTERNOS: 

Foco Unidade Operacional 

• Replicando a experiência em SGA para outros segmentos escolares da 

instituição; 

• Transversalidade do SGA para outros projetos da unidade; 

• Criação de um espaço multidisciplinar para ações ambientais entre as disciplinas 

e cursos. 

• Ações socioambientais com foco na vizinhança (Programa de educação 

Ambiental itinerante) 

Após atender as necessidades internas podemos expandir a expertise para os 

colaboradores externos. A seguir algumas sugestões: 

 

 

PROJETOS EXTERNOS E PARCERIAS:  

Demais possibilidades de desdobramento: 

• Cursos;  

• Seminários;  

• Workshops;  

• Oficinas temáticas; 
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• Programa de Educação Ambiental Comunitária; 

• Comunicação e Marketing Ambiental; 

• Parcerias empresariais para projetos socioambientais. 

 

Dessa forma, pode-se considerar que as ações sugeridas para os processos educacionais 

são apenas o primeiro passo para a internalização das questões ambientais, na formação de 

profissionais com competências para lidarem com as emergências socioambientais no século 

XXI. Como na etapa anterior, os processos, por sua natureza, necessitam seguir o caminho da 

melhoria contínua, descrita na etapa anterior. Assim pode-se unir as experiências obtidas no 

processo um (01) com o processo dois (02) da internalização das questões ambientais, criando 

um ambiente educacional favorável à construção de um novo saber Ambiental. Para Leff 

construir uma pedagogia que atenda a complexidade de um novo saber ambiental é 

imprescindível: 

 

Conhecer hoje em dia o real e a história independentemente do conhecimento 

e do saber que constroem o mundo, desde as origens do pensamento 

metafísico até as aplicações tecnológicas do conhecimento científico. A crise 

Ambiental não é crise ecológica, mas a crise da razão. Os problemas 

ambientais são, fundamentalmente, problemas do conhecimento. Daí podem 

ser derivadas fortes implicações para toda e qualquer política ambiental – que 

deve passar por uma política do conhecimento -, e também para a educação. 

Aprender a complexidade ambiental não constitui um problema de 

aprendizagens do meio, e sim de compreensão do conhecimento sobre o meio 

(LEFF, 2009, p.217). 

 

Pode-se considerar como resultado do trabalho, o sistema de Gestão Ambiental de IES 

como indicado no fluxograma a seguir:  

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Fluxograma dos processos unificados 

Fonte: Autoria pesquisador 
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5 PROPOSTA DE DIRETRIZES 

Buscou-se com o grupo focal, ratificar os resultados apresentados pela literatura, quanto 

a superficialidade das questões ambientais nas instituições. Com isso, nos resultados obtidos 

percebe-se uma relação de causa e efeito proporcionada com base no modelo da gestão atual de 

seus aspectos e nos resultados dos seus produtos e serviços da instituição. 

Procurou-se através dos resultados obtidos com este estudo e a definição da filosofia 

ambiental, propor diretrizes para implementação de um sistema de gestão ambiental em  

instituições de ensino superior, conforme esquema abaixo: 

 
 

Figura 14 – Gráfico sintético da proposta de diretrizes para implantação de SGA em IES 

Fonte: Autoria pesquisador  
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Pode-se observar na figura acima, que nessa proposta, após resolver as questões relacionadas a  

ecoeficiência, e após o resultado dessa implementação, é que se busca trabalhar os outros 

processos da atividade, conforme descrito anteriormente no ítem 2.3.2 desta dissertação. 

O quadro abaixo, apresenta uma proposta de indicadores de monitoramento para verificação 

periódica da organização. 

Quadro 08 – Indicadores de Monitoramento 

 

Fonte: Adaptado de Almeida e Nunes (2013) 
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Estes indicadores de monitoramento estão baseados na norma ISO 14001:2004, que pode ser 

observado no quadro 1 desta dissertação. As siglas IMO e IMG, correspondem, respectivamente 

aos indicadores de monitoramento operacional e indicadores de monitoramento gerencial. 

Quanto ao item 10, o indicador nível de informação dos funcionários, este deve ser obtido 

através de questionário aplicado aos mesmos. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Com esta dissertação, objetivou-se desenvolver conjunto de diretrizes que sustentem as 

práticas organizacionais de instituições de ensino superior na implantação da gestão ambiental. 

Para tanto, buscou-se caracterizar a gestão ambiental em instituições de ensino, identificar na 

literatura cientifica quais são os fatores críticos para implantação ou aplicação de princípios de 

gestão ambiental em instituições de ensino superior; e fomentar a prática de gerenciamento 

ambiental. 

Pode-se afirmar que estes objetivos foram atingidos no decorrer deste trabalho, e que a 

questão de fomentar a prática de gerenciamento ambiental, em especial, foi tão bem vista na 

IES usada como laboratório para pesquisa, que serviu de norte para um projeto que está em 

implementação no momento.  

As principais limitações presentes na pesquisa são inerentes aos métodos escolhidos. 

Isto é, a Revisão Bibliográfica Sistemática não cobre todas as possibilidades de proposta de 

diretrizes para implantação de sistema de gestão ambiental em IES. A proposta e validação do 

modelo, passa pela subjetividade do pesquisador na elaboração do instrumento e pela 

peculiaridade do perfil da amostra utilizada. Por fim, o estudo passa pela subjetividade do 

pesquisador, dos participantes e das peculiaridades do caso. 

A questão central da pesquisa era o de apresentar uma proposta de aplicação de 

princípios de sistema de gestão ambiental em instituições de ensino superior. Para tanto, 

procurou-se demonstrar no decorrer deste trabalho que as necessidades das instituições de 

ensino superior nas questões ambientais, apesar de ser uma organização como as outras, 

possuem suas particularidades, por apresentar como produto os serviços educacionais.  

A base para a transformação na gestão da organização foi o conhecimento das suas reais 

necessidades ambientais e educacionais. No resultado da pesquisa preliminar foi percebido que 

a falta de uma Política Ambiental e o desconhecimento dos seus aspectos ambientais geravam 

ações de núcleos paradigmáticos distintos.  

A orientação econômica, era o paradigma dominante de todo processo educacional. 

Evidenciou-se que este paradigma pouco poderia contribuir na geração de um novo saber 

ambiental. Assim, propôs-se que o paradigma da racionalidade ambiental apresentava, no seu 

núcleo estruturante, condições para gerar um novo saber ambiental nos processos da 

organização, buscando o desenvolvimento de um Campus sustentável. 
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Segundo Cole (2003 apud ALSHUWAIKHAT; ABUBAKAR, 2008), Campus 

sustentável é aquele que age de acordo com suas responsabilidades, buscando proteger e 

melhorar a saúde e o bem-estar dos seres humanos e ecossistemas. Ainda segundo o autor, para 

isso, desenvolve ativamente o conhecimento da comunidade universitária, almejando a busca 

da resolução de problemas ecológicos e desafios sociais. 

Transformar as universidades e os Campi universitários em ambientes sustentáveis 

tornou-se uma questão de interesse para formuladores de políticas universitárias e gestores, 

comunidade acadêmica, o que vem a corroborar para as IES, começarem a incorporar 

sustentabilidade em seus sistemas. 

Ainda na visão de Alshuwaikhat e Abubakar (2008), as universidades devem receber 

todos os membros da comunidade, promovendo parcerias que visem à formulação de políticas 

e planejamento de um ambiente sustentável para o ensino e a pesquisa, podendo resultar na 

solução de problemas e inovações, beneficiando todos. 

De acordo com Esteves (2014) para que as práticas sustentáveis ocorram e sejam 

realmente efetivadas no Campus universitário, é necessário que estejam inseridas nas 

estratégias de todos os processos de decisão, com planejamento, implementação, avaliação e 

ações de melhoria contínua, envolvendo toda a comunidade acadêmica, como um grande 

sistema. 

Pode-se resumir da seguinte forma a proposta de diretrizes de  implantação de SGA 

norteada pelos princípios da norma ambiental ISO 14001:2004: Geração da matriz de aspectos 

e impactos como elemento de informações da realidade ambiental, o estabelecimento da 

Política Ambiental como norte filosófico da instituição e que esta seja validada, implementada 

e acompanhada pela alta administração. Estas informações geraram ações ou projetos de 

gerenciamento ambiental direcionados para uma ecoeficiência das suas dependências e os 

resultados geram uma base para ações  ambientais em todo o processo da organização.   

As principais aplicações deste trabalho são a contribuição para as práticas 

organizacionais do caso estudado situa-se em avançar no aperfeiçoamento da aplicação de 

princípios vinculados à responsabilidade ambiental e no que tange a contribuição para as 

ciências da gestão organizacional, este estudo contém analise estruturada de aplicação de 

princípios de gestão ambiental em instituição de ensino, o que é considerado um aporte original 

à literatura. Ao final do estudo são apresentadas diretrizes com o propósito de aplicação de 

princípios  de sistemas de gestão ambiental a instituição de ensino.   



78 

 

 

 

Propõe-se ao final deste estudo que , no futuro, sejam realizadas novas investigações 

com a mesma temática e que seja viabilizada a comparação dos resultados.  
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APÊNDICES 

Imagens da instituição que serviu de referência para análise: 
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