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RESUMO 
 

 
As evidências de alterações climáticas, preocupações econômicas, sociais e 

ambientais, as demandas de mercado e a legislação têm tornado a questão da 

sustentabilidade um tema central na Educação Superior. Em virtude disto, a presente 

pesquisa tem o objetivo principal realizar um diagnóstico da percepção pelos docentes 

do Curso de Graduação em Ciência Ambiental de uma Instituição de Ensino Superior 

do Estado de Rio de Janeiro no que se refere às práticas de sustentabilidade 

empreendidas dentro dessa universidade. Para atingir tal propósito, realizou-se, 

inicialmente, uma revisão de literatura por meio de artigos encontrados nas Bases de 

Dados Scielo, Scopus e Web of Science, além do uso de dissertações, teses e livros 

pertinentes. Esta revisão de literatura demonstrou-se especialmente útil para definir o 

conjunto de critérios de avaliação e para a elaboração de um questionário composto 

por perguntas fechadas que foi aplicado a uma amostra qualificada composta por 

professores que lecionam num curso de graduação em Ciência Ambiental. Como 

consequência, o presente trabalho analisou os resultados obtidos visando ampliar o 

debate do assunto, fornecer a visão de um segmento da comunidade acadêmica e 

sugerir possíveis mudanças nas práticas da universidade com vistas a torná-la mais 

sustentável. Os entrevistados avaliaram que, de forma geral, não houve nenhum 

avanço ou que houve um pequeno avanço nas práticas empreendidas na 

universidade. Desta forma, os resultados indicaram que a área da sustentabilidade na 

organização em estudo encontra-se em estágio embrionário, carecendo de maior 

atenção da comunidade acadêmica para se desenvolver. 

 

 

 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Educação superior. Universidade sustentável. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Evidences of climate change, economic, social and environmental concerns, market 

demands and legislation has made sustainability a central theme in Higher Education. 

Therefore, the present research has the main objective of making a diagnosis of the 

perception by the teachers of the Undergraduate Course in Environmental Science of 

a Higher Education Institution of the State of Rio de Janeiro with respect to the 

sustainability practices undertaken within that university . To achieve this purpose, a 

review of the literature was initially carried out through articles found in the Scielo, 

Scopus and Web of Science Databases, in addition to the use of relevant dissertations, 

theses and books. This review was especially useful for defining the set of evaluation 

criteria and for the elaboration of a questionnaire composed of closed questions that 

was applied in a qualified sample composed by teachers who teach in a course of 

graduation in Environmental Science.  As a consequence, the present study analyzed 

the results obtained in order to broaden the discussion of the subject, to provide the 

vision of a segment of the academic community and to suggest possible changes in 

university practices in order to make it more sustainable. The interviewees evaluated 

that, in general, there was no progress or that there was a small advance in the 

practices undertaken at the university. Thus, the results indicated that the area of 

sustainability in the study organization is in an embryonic stage, requiring more 

attention from the academic community to develop. 

 

 

 
Keywords: Sustainability. Higher education. Sustainable university. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A economia, antes baseada na agricultura, no comércio e no artesanato, 

passou por um intenso processo de industrialização a partir do século XVIII após a 

Revolução Industrial na Inglaterra. O aumento do número de indústrias, a 

concentração da população nas áreas urbanas, a geração de bens e serviços, a 

desigualdade de renda, entre outros fatores, acarretaram o aumento dos impactos 

ambientais e sociais. Somam-se a isso, as alterações climáticas e os crescentes 

desastres naturais que prejudicaram a produção de alimentos, as alternativas de 

trabalho e a vida das populações. Desta forma, a subsistência humana e o futuro da 

humanidade tornaram-se uma preocupação. 

Recentemente, mais precisamente em dezembro de 2015, foi realizada a 21ª 

Conferência do Clima (COP21) na cidade de Paris, o que demonstra a preocupação 

internacional com a questão do aquecimento global. Nesta conferência, fechou-se um 

acordo entre 185 países a fim de limitar o aquecimento global a 1,5 ºC até 2100. 

Como consequência das preocupações com a natureza e devido à pressão dos 

stakeholders, as empresas privadas começaram a gerenciar os impactos das suas 

atividades no ambiente e, gradativamente, os órgãos públicos também voltam a sua 

atenção às questões relacionadas à sustentabilidade.  

 

1.2  SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

No que concerne às Instituições de Ensino Superior (IES), foco desta pesquisa, 

considera-se que elas possuem um papel preponderante na promoção de um 

comportamento ético, na preservação do meio ambiente e na qualidade de vida da 

comunidade em que se insere. 

Entretanto, a gestão pública sustentável somente poderá ser posta em prática 

se houver o consentimento e a colaboração dos stakeholders1. No caso particular de 

                                                 
1 Partes interessadas de uma organização. 
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uma IES, as partes interessadas e envolvidas no processo são: o governo, os 

estudantes, os professores, os técnico-administrativos, os gestores públicos da 

universidade e os funcionários terceirizados. A implantação de um projeto de 

sustentabilidade somente terá êxito se houver um trabalho conjunto e permanente de 

todos os envolvidos. 

Nesse contexto, considera-se pertinente a investigação do papel de uma 

Instituição de Ensino Superior no âmbito da gestão pública sustentável, por ser 

considerada uma instituição que propaga o conhecimento, gera pesquisas científicas, 

forma cidadãos para o mercado de trabalho e pode se tornar uma referência para a 

sociedade na administração do descarte de resíduos, na promoção da ética, na 

conscientização ambiental e na atenção às questões sociais que afetam o país. 

Dentro desta perspectiva, nota-se que a maior parte dos cursos de graduação 

e pós-graduação dedicam-se ao estudo de disciplinas obrigatórias, mas dispensam 

pouco tempo a novos assuntos como a sustentabilidade. Assim, poucos cursos 

acadêmicos explicam como o conceito de produção limpa, por exemplo, poderia estar 

atrelado às práticas da engenharia, aos serviços, à atividade de marketing, de 

administração e de design (MARTINS; MATA; COSTA, 2006). 

A educação formal é considerada fundamental para a transformação das 

atitudes das pessoas, para que elas tenham os meios de avaliar a sua interação com 

o meio ambiente (LADEIRA; SANTINI; ARAÚJO, 2015). Com isto, é possível afirmar 

que a mudança dos hábitos da sociedade em prol da sustentabilidade somente poderá 

ser alcançada por meio de transformações na base da educação e em todos os níveis: 

primário, secundário, superior e durante toda a vida (CIURANA; FILHO, 2006). 

Além disso, um estudo na área da sustentabilidade vai ao encontro da missão 

e da visão da universidade em foco na pesquisa. A missão desta instituição preconiza 

a produção do conhecimento científico e a formação de cidadãos dotados de valores 

éticos e que possam através dos seus conhecimentos técnicos e científicos prestar 

contribuição para o desenvolvimento do país. A visão compreende ainda a meta de se 

tornar reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade dos seus cursos, 

pelo desenvolvimento de pesquisas e pela transformação da sociedade por meio das 

suas atividades. 

Sendo assim, as universidades têm potencial para responder aos desafios 
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impostos pelos problemas sociais e ambientais, dadas às características de suas 

próprias atividades, de ensino e pesquisa, e por contar com um corpo docente 

qualificado para desenvolver trabalhos em diferentes áreas Costa (2012). Desta 

forma, as universidades podem indicar o caminho mais adequado a ser desenvolvido 

pela sociedade na área da preservação ambiental e melhoria das condições sociais. 

Para Costa (2012), a Universidade está ciente de que a sua responsabilidade social 

deve ser exercida sobretudo através do ensino e da pesquisa a fim de atender aos 

anseios da sociedade. Observa-se que a sustentabilidade precisa deixar de ser um 

conceito debatido e analisado para ser um conceito que guia as tomadas de decisões 

e as ações do governo, inclusive as políticas setoriais (FIORINO, 2010). 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral realizar um diagnóstico da percepção 

dos docentes do Curso de Graduação em Ciência Ambiental de uma Instituição 

de Ensino Superior do Estado de Rio de Janeiro no que se refere às práticas 

de sustentabilidade empreendidas dentro dessa universidade e sugerir 

possíveis mudanças nas práticas da universidade com vistas a torná-la mais 

sustentável. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 Apresentar os novos desafios da Educação Superior por meio da revisão da 

literatura; 

 Abordar o papel das Instituições de Ensino Superior no que tange ao 

Desenvolvimento Sustentável por meio da literatura; 

 Destacar as práticas de sustentabilidade por meio da literatura; 
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1.5 QUESTÕES ESPECÍFICAS DA PESQUISA 

 

As questões da pesquisa são: 

 Quais são os novos desafios das Instituições de Ensino Superior?; 

 Qual o papel das Instituições de Ensino Superior no que tange ao 

Desenvolvimento Sustentável?; 

 Quais as práticas de sustentabilidade abordadas pela literatura? 

 

 

1.6 QUESTÃO GERAL DA PESQUISA 

 

O problema de pesquisa investigado orienta-se pela seguinte questão: Qual a 

percepção da sustentabilidade dos docentes do Curso de Graduação em Ciência 

Ambiental numa Instituição de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro e quais 

as possíveis mudanças nas práticas da universidade com vistas a torná-la mais 

sustentável.? 

 

 

1.7 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

 A escassez dos recursos naturais acarretada sobretudo pelos elevados 

padrões de consumo, a poluição atmosférica, das águas e do solo, as alterações 

climáticas, a extinção de espécies vegetais e animais e os problemas sociais, entre 

tantos outros, fomentam a discussão sobre sustentabilidade. Busca-se na sociedade 

atual um modelo que associe qualidade de vida, respeito ao meio ambiente e 

crescimento econômico.  

Neste contexto, a universidade pode representar uma fonte de ideias e de 

inovações e promover uma mudança de comportamento social, tanto no âmbito 

profissional quanto nos aspectos relacionados à cidadania. A universidade pode 

simbolizar um exemplo a ser seguido pela sociedade, quebrar paradigmas e tornar-se 

o berço de iniciativas que desenvolvam o bem comum. 

Espera-se conseguir, através da pesquisa, despertar o interesse dos gestores 
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para uma questão atual e que necessita do apoio de toda a comunidade acadêmica 

para ser posta em prática. Além disso, ao abordar o tema da sustentabilidade no nível 

superior busca-se aperfeiçoar a formação acadêmica e humana dos estudantes. 

Por fim, almeja-se promover, dentro da comunidade acadêmica, a importância 

das questões ambientais, éticas e sociais nas relações de trabalho e na sociedade. 

Deseja-se ainda que a universidade possa exercer um papel que não se limite a 

propiciar a formação de profissionais mas que possa também formar cidadãos mais 

conscientes das interações e impactos que exercemos no ambiente que nos cerca. 

 

1.8 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente estudo tem como público-alvo os professores do curso de Ciência 

Ambiental de uma Instituição de Ensino Superior localizada no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 

1.9 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos que são detalhados nos 

parágrafos posteriores. 

O primeiro capítulo consiste na apresentação de ideias que alicerçam o estudo, 

compreendendo a contextualização da pesquisa, a situação-problema, o objetivo geral 

e os específicos assim como as questões norteadoras do estudo, a justificativa, a 

relevância e a delimitação da pesquisa. 

O segundo capítulo engloba a revisão de literatura que fundamenta a pesquisa 

a partir dos temas seguintes: Educação Superior e Sustentabilidade, tratados 

separadamente e em seguida, tratados de forma conjunta. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia de pesquisa, ou seja, as 

ferramentas que permitirão a concretização dos objetivos almejados. Além disso, os 

procedimentos metodológicos são um instrumento capaz de direcionar o trabalho do 

pesquisador e de colaborar com a fidedignidade e organização dos dados. 

O quarto capítulo apresenta e analisa os resultados da pesquisa a partir dos 

dados coletados do questionário aplicado aos professores. 
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No quinto capítulo são apresentadas as conclusões da pesquisa e 

recomendações para estudos posteriores. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta a revisão de literatura desenvolvida a partir de um 

estudo bibliométrico baseado no modelo descrito por Costa (2010) e seguido por 

Sanseverino (2015) e por Duarte (2012) nas suas respectivas pesquisas. 

Com o intuito de coletar um material bibliográfico adequado a esta pesquisa foi 

realizado um estudo bibliométrico na Base de Dados SCOPUS. Esta pesquisa foi 

consolidada durante o segundo semestre de 2016. No campo da Sustentabilidade, 

buscaram-se artigos referentes ao próprio termo, ao desenvolvimento sustentável e 

ao tripé da sustentabilidade (sustentabilidade social, ambiental e financeira). No que 

tange o tema Educação Superior, priorizaram-se as pesquisas concernentes ao 

universo da educação superior, pública e brasileira. Em relação às Universidades 

Sustentáveis, as buscas objetivaram apontar a convergência dos temas, pois ao reunir 

os dois assuntos se alcança um novo campo do conhecimento. 

A apresentação desta revisão foi estruturada em duas partes: 

(a) Descrição do levantamento do material pesquisado no Base de Dados 

SCOPUS, SCIELO e Web of Science; 

(b) Análise do material coletado. 

Ao estudo bibliométrico, somaram-se as consultas ao Banco de Teses da USP 

(Universidade de São Paulo) e à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do 

Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Gestão do Latec – UFF.  

Acrescentaram-se livros considerados relevantes para ampliar a análise do 

tema. Estes livros foram selecionados a partir da leitura de artigos que apontavam 

para obras no assunto da pesquisa. 

Somaram-se também artigos oriundos de referências bibliográficas da 

produção acadêmica analisada com o objetivo de apontar outras perspectivas no 

tema. 

 Desta forma, a pesquisa bibliográfica incluiu a análise de artigos, dissertações 

e livros. O Quadro 1 apresenta o total de oitenta e um documentos utilizados na 

pesquisa. 
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Quadro 1 – Total de documentos utilizados na pesquisa 

 Quantidade Percentual 

Artigos 62 77% 

Dissertações 6 7% 

Teses 2 2% 

Fontes documentais 1 1% 

Livro 10 12% 

Total 81 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

 

Posteriormente, demonstra-se o estudo bibliométrico realizado nas Base de 

Dados citadas e, logo em seguida, os fundamentos teóricos sobre Sustentabilidade, 

Educação Superior e Universidades Sustentáveis.  

 

2.1 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

 

2.1.1 Pesquisa na Base de Dados SCOPUS, SciELO e Web of Science 

 

O estudo bibliométrico sobre os temas Sustentabilidade, Educação Superior e 

Universidades Sustentáveis foi realizado na Base de Dados Scopus, Scielo e Web of 

Science durante o segundo semestre de 2016. Nas Bases de Dados Scopus e Web 

of Science buscou-se termos tanto em português quanto em inglês. 

Na Base de Dados SCOPUS, os resultados obtidos referem-se somente a 

artigos como tipo de documento (campo Document Type), além da seção Social 

Sciences e Humanities no campo Subject Area, selecionou-se a campo Article Title, 

Abstract and Keyword para refinar a pesquisa. Definiu-se como período o ano de 2007 

até 2016. Com o intuito de refinar ainda mais as buscas, devido ao grande número de 

resultados, utilizaram outras ferramentas como limitação por palavras-chave e por 

área (Ciências Humanas e Ciências Sociais, Engenharia e Administração), obtendo-

se uma quantidade razoável para análise. 

Na Base de Dados SciELO, por outro lado, os resultados incluíram todos os 

tipos de documentos, sem restrição quanto à região, delimitando o período de 2007 a 

2016. 
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Na Base de Dados Web of Science, os resultados foram obtidos selecionando-

se os seguintes campos: ano 2007 a 2016, tópico, palavra-chave, somente artigos. 

Posteriomente, devido a grande quantidade de resultados para os termos 

“sustainabiliy” e “university  AND sustainability”, refinou-se a busca de acordo com a 

área “Education educational research”. 

 No Quadro 2 são listados os termos utilizados como palavras-chave para o 

estudo bibliométrico e o número de registros correspondentes na Base de Dados 

SCOPUS, SciELO e Web of Science. O campo preenchido com X significa que não 

houve busca com a palavra-chave em questão. 

 

Quadro 2   ̶ Palavras-chave da pesquisa 

 
Palavras-chave da pesquisa 

Número de registros encontrados 

SCOPUS SciELO Web of Science 

sustentabilidade 121 289 1 

sustainability 3078 X 385 

desenvolvimento sustentável 60 180 0 

triple bottom line 251 X 109 

tripé da sustentabilidade 1 3 0 

universidade brasileira 49 20 0 

universidade pública 41 287 0 

educação superior 115 307 1 

ensino superior 203 353 1 

ensino superior and sustentabilidade  0 20 0 

universidade and sustentabilidade  5 42 0 

indicadores and sustentabilidade 30 30 0 

Subtotal 4.447 1.531 622 

Total 6.600 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das fontes SCOPUS/SciELO/Web of Science, 

2016. 
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No Quadro 3 demonstra-se a quantidade de artigos encontrados e 

selecionados de acordo com as palavras-chave em cada Base de Dados (Scopus, 

Scielo, Web of Science). O campo preenchido com X significa que não houve busca 

com a palavra-chave em questão. Aos artigos selecionados por meio dos filtros de 

busca abaixo somaram-se outros quatro obtido por outras fontes e que são 

explicitados no quadro 17. 

 

Quadro 3 – Registros selecionados por palavra-chave 

 
Palavras-chave 

Número de registros 
encontrados 

Número de registros 
selecionados 

SCOPUS SciELO 
Web of 
Science 

SCOPUS SciELO 
Web of 
Science 

sustentabilidade 121 289 1 6 10 1 

sustainability 3078 X 385 08 X 0 

desenvolvimento sustentável 60 180 0 1 4 0 

triple bottom line 251 X 109 0 X 0 

tripé da sustentabilidade 1 3 0 1 0 0 

universidade brasileira 49 20 0 1 1 0 

universidade pública 41 287 0 3 1 0 

educação superior 115 307 1 2 2 0 

ensino superior 203 353 1 4 1 0 

higher education and sustainability 493 X 125 6 X 2 

ensino superior and 

sustentabilidade  

0 20 0 0 2 0 

universidade  and sustentabilidade 5 42 0 0 0 0 

indicadores and sustentabilidade 30 30 0 0 2 0 

Subtotal 4.447 1.531 622 30 23 3 

Total 6.600 58 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Base SCOPUS/SciELO/Web of Science, 

2016. 
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No Quadro 4, apresentam-se as dissertações selecionadas para a pesquisa. 

As dissertações de Duarte (2012), Sanseverino (2015) foram obtidas no Banco de 

Dissertações da UFF após a recomendação das obras durante as aulas de 

Metodologia do Mestrado em Sistemas de Gestão do LATEC – UFF. A dissertação de 

Costa (2010), por sua vez, foi obtida por indicação de um professor deste Mestrado. 

Enquanto que as dissertações de Sá (2016) e Nunes (2013) foram obtidas por 

indicação da banca examinadora da etapa de qualificação em 2017. 

A tese de Delai (2006) foi obtida a partir do Banco de Dissertações e Teses da 

USP. A pesquisa foi feita pela área do conhecimento “Administração de Organizações” 

no nível de Pós-Graduação, o que gerou 39 registros. 

 

Quadro 4 – Dissertações selecionadas para a pesquisa 

Autor Título Área/Instituição 

COSTA, A. V. O. Indicadores de sustentabilidade 

para instituições de ensino 

superior: contribuições para a 

Agenda Ambiental. PUC-Rio 

Dissertação (mestrado)–

Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, Centro 

Técnico Científico. 

DELAI, I. Desenvolvimento de um modelo 

para avaliar a sustentabilidade 

corporativa. Universidade de São 

Paulo   

Dissertação Faculdade de 

Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeiro Preto    

(FEARP - USP). 

DUARTE, M. B. 

T. 

Avaliação de serviços oferecidos 

por bibliotecas: o caso da 

Biblioteca do Instituto de 

Engenharia nuclear  ̶  IE  

Dissertação (Mestrado em 

Sistemas de Gestão)  ̶  LATEC, 

Universidade Federal 

Fluminense, 

SÁ, G. N. 

 

Percepção da sustentabilidade 

dos alunos de Ciência Ambiental: 

estudo de caso numa Instituição 

de Ensino Superior Federal no 

Estado do Rio de Janeiro 

Dissertação Curso de Mestrado 

em Sistemas de Gestão da 

Universidade Federal 

Fluminense  

 



25 
 

   

Quadro 4 – Dissertações selecionadas para a pesquisa (continuação) 

Autor Título Área/Instituição 

NUNES, D. F. Proposta para uma universidade 

pública sustentável com base na 

A3P – Agenda ambiental na 

Administração Pública 

Dissertação Curso de Mestrado 

em Sistemas de Gestão da 

Universidade Federal 

Fluminense  

SANSEVERINO, 

A. M. 

Plano de ação para o técnico em 

assuntos educacionais em uma 

Instituição Federal de Ensino 

Superior 

Dissertação Curso de Mestrado 

em Sistemas de Gestão da 

Universidade Federal 

Fluminense  

Total 06 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

 

No Quadro 5, demonstram-se as teses selecionadas para a pesquisa. As teses 

de Peres (2010) e Tordino (2009) foram obtidas no Banco de Dissertações e Teses da 

USP por meio de busca em Teses de Doutorado e usando o termo “educação superior” 

para refinar a pesquisa, o que acarretou 64 resultados. Desses resultados, 

selecionaram-se duas teses. 

 

Quadro 5 –Teses selecionadas para a pesquisa 

Autor Título Área/Instituição 

PERES, T. H. A. Educação Superior, Emprego e 

Renda: uma relação 

problemática.  

Tese Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo. 

TORDINO, 

Claudio Antonio.    

Formação em administração em 

prospectiva: A graduação em 

Administração no Brasil no 

quarto de século. 

Tese (Doutorado em Educação). 

Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, 

Total 02 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 
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No Quadro 6, apresentam-se os livros selecionados para a pesquisa. Os livros 

foram escolhidos por meio da revisão bibliográfica dos artigos selecionados. 

 

Quadro 6 – Livros selecionados para a pesquisa 

Autor Título Ano 

ALMEIDA FILHO, Naomar 

De. 

Universidade Nova no Brasil 2008 

CRESWELL, John W; 

CLARK, Vicki L. Plano. 

Pesquisa de métodos mistos. 2013 

ELKINGTON, John. Cannibals with forks: the triple bottom line of 

21st century business 

1997 

GIL, Antonio Carlos.   Como elaborar projetos de pesquisa. 2002 

GERHARDT, Tatiana 

Engel; SILVEIRA, Denise 

Tolfo.   

Métodos de pesquisa. 2009. 

LAKATOS, Eva Maria; 

MARCONI, Marina de 

Andrade. 

Fundamentos de Metodologia científica. 5ª ed. 

São Paulo: Ed. Atlas. 2003. 

2003 

LEFF, E. Saber ambiental 2007 

SANTOS, Boaventura de 

Sousa. 

“A Universidade no Século XXI: Para uma 

Reforma Democrática e Emancipatória da 

Universidade”  

2008 

STAKE, Robert E.   Case studies. 2000 

YIN, R. K.   Estudo de caso: planejamento e métodos. 2010 

 

Total 

 

10 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 
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No Quadro 7, apresenta-se o documento selecionado para a pesquisa por ser 

considerado um marco no debate do tema em questão. 

 

Quadro 7 – Documento selecionado para a pesquisa 

Título Instituição Ano 

Nosso Futuro Comum.  

 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento. 

1991 

 

Total 

01 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

 

No apêndice A, encontra-se o quadro 16 que apresenta uma lista dos artigos 

selecionados para a pesquisa de acordo com a Base de dados. 

 

2.1.2 Estatística dos artigos selecionados 

 

O Quadro 8 apresenta a distribuição dos artigos científicos selecionados nas 

Bases de Dados por ano de publicação, no período compreendido entre 2003 e 2016. 

 

Quadro 8 – Distribuição por ano de publicação  
 

 

2003 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

2 2 3 4 4 2 8 3 6 7 8 6 7 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

O quadro 9 demonstra a distribuição de artigos científicos por periódico. Na lista 

de 62 artigos, observa-se que não há repetição de nenhum autor, havendo uma 

variedade na abordagem do tema sob diversos pontos de vista. A maior parte dos 

artigos selecionados provém do periódico International Journal Of Sustainability In 

Higher Education. 
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Quadro 9 – Distribuição de artigos por periódico 

Periódico ISSN Artigos 

International Journal of 

Sustainability in Higher 

Education 

1467-6370 8 

Revista Brasileira de Ciências 

Sociais 

0102-6909 1 

Revista de administração de 

empresas - RAE 

2178-938X 1 

Avaliação: Revista da 

Avaliação da Educação 

Superior (Campinas) 

1982-5765 6 

Estudos Avançados 1806-9592 4 

Journal of Business Venturing 0883-9026 1 

Revista Brasileira de 

Educação 

1809-449X 3 

RAM, Rev. Adm. Mackenzie, 1678-6971 4 

Revista Espacios 0798 1015 1 

Rev. Portuguesa e Brasileira 

de Gestão 

1645-4464 1 

Educação em revista 1982-6621 1 

Public Administration Review 1540-6210 1 

Sociedade & Natureza 0103 - 1570 1 

Caderno Profissional de 

Administração da UNIMEP 

2237-5422 1 

Interciencia 0378-1844 1 

Ensaio: aval. pol. públ. Educ 1809-4465 1 

R. bras. Est. Pop 1980-5519 1 

Clean Techn Environ Policy 1618-9558 1 

Psicologia & Sociedade 1807-0310 1 

Journal of Cleaner Production 0959-6526 3 
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Quadro 9 – Distribuição de artigos por periódico (continuação) 

Periódico ISSN Artigos 

Educação e Sociedade 1678-4626 1 

Praia Vermelha 1414-9184 1 

Ambiente & Sociedade 1809-4422 2 

Sociologias  1 

Revista de Administração 

Pública  

1982-3134  1 

Currículo sem Fronteiras 1645-1384  1 

Economia Global e Gestão 0873-7444  1 

Latin American Research 

Review 

1542-4278  1 

Revista Lusófona de Educação 1645-7250  2 

Revista de Gestão dos Países 

de Língua Portuguesa 

1645-4464  1 

Production 0103-6513  1 

SpringerPlus 2193-1801  1 

Gestão da produção 0104-530X  2 

Interface 1807-5726  1 

Geoforum 1582-4306  1 

Revista da FAE 2447-2735  1 

Cad. EBAPE.BR 1679-3951  1 

Total  62 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Com relação ao idioma dos artigos, foram selecionados 46 em língua 

portuguesa e 16 em língua inglesa, respectivamente 74% e 26% do total, conforme o 

quadro 10, demonstrado a seguir. 

 



30 
 

   

Quadro 10 – Idioma dos artigos 

Língua portuguesa 46 

Língua inglesa 16 

Total 62 

     Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

2.1.3 Alinhamento da Revisão da Literatura 

A revisão da literatura tem o objetivo primordial de alicerçar os pressupostos da 

pesquisa e fornecer dados para a elaboração de uma metodologia de pesquisa. Existe 

um encadeamento entre todas as etapas do trabalho do pesquisador. Com o intuito 

de demostrar esta inter-relação dos fundamentos teóricos com as ideias iniciais da 

pesquisa, elaboraram-se os Quadros 11 e 12 .



31 

 

   

Quadro 11 – Alinhamento 1 da Revisão da Literatura  
 

 Objetivos 

Contexto Problema Geral Específico 

C1  

Escassez de recursos 

naturais; aquecimento 

global; crise energética. 

 

C2 

Necessidade de 

formação de 

profissionais 

capacitados, com visão 

sistêmica das 

implicações das suas 

atividades na esfera da 

sustentabilidade 

 

SP - Qual a percepção da 

sustentabilidade dos 

docentes do Curso de 

Graduação em Ciência 

Ambiental numa Instituição 

de Ensino Superior do 

Estado do Rio de Janeiro? 

 

 OG - Diagnóstico 

da percepção dos docentes do 

Curso de Graduação em 

Ciência Ambiental de uma 

Instituição de Ensino Superior 

do Estado de Rio de Janeiro e 

sugerir possíveis mudanças nas 

práticas da universidade com 

vistas a torná-la mais 

sustentável. 

 Apresentar os novos desafios 

da Educação Superior por meio 

da revisão da literatura; 

 Abordar o papel das 

Instituições de Ensino Superior 

no que tange ao 

Desenvolvimento Sustentável 

por meio da literatura; 

 Destacar as práticas de 

sustentabilidade por meio da 

literatura; 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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Quadro 12 – Alinhamento 2 da Revisão da literatura 

 

Questões Conceitos Abordados / Citações 

 
1- Quais são os novos desafios das Instituições de 

Ensino Superior ? 

 Novos Desafios Da Educação Superior – Neves (2007); Arbix e 
Consoni (2011); Vasconcellos, Sordi (2016); Dias Sobrinho (2014), 
Mourão (2007); Costa (2012). 

2 -  Qual o papel das Instituições de Ensino Superior 
no que tange ao Desenvolvimento Sustentável? 

 Educação para o Desenvolvimento Sustentável: Axelsson, Sonesson e 
Wickenberg (2008); Silva et Al (2013); Rusinko (2009); Gonçalves-Dias, 
Moreira e Cruz (2013); Altomonte et Al (2016); Demajorovic e Silva 
(2012). 

 Interdisciplinaridade: Leff (2007). 

 Inserção curricular de disciplinas socioambientais: Watson et al (2013). 

 Competências para a sustentabilidade: Loureiro, Pereira e Pacheco 
Júnior (2014). 

 Aprendizagem: Brundiers e Redman (2010); Demajorovic e Silva (2012); 
Sipos, Battisti e Grimm (2008). 

3 – Quais as práticas de sustentabilidade abordadas 
pela literatura? 

 Práticas De Sustentabilidade: Vanalle e Santos (2014); Cohen e Winn 
(2007); Zamcopé, Ensslin e Ensslin (2012); Nejati e Nejati (2013); 
Müller-Christ et Al (2014);  Tiyarattanachai e Hollmann (2016); Atherton 
eGiurco (2013); Santos; Buarque e Nascimento (2013); Souza (2016). 

 
Fonte: Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 



33 

 

   

2.2 EDUCAÇÃO SUPERIOR   
 

Nunes (2007) ressalta que a educação superior no Brasil é um episódio que 

ocorreu de forma tardia na nossa História, já que a sua origem está relacionada à 

vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, na tentativa de se 

afastar das guerras napoleônicas. Assim, os primeiros cursos superiores foram 

criados a fim de organizar a Corte por meio de atividades burocráticas e de preparar 

profissionais para atender as demandas da nova colônia. 

É pertinente complementar com as informações de Santos (2007) a trajetória 

da educação superior no Brasil. O autor nos informa que o objetivo primordial da 

introdução de cursos superior, além de promover os costumes considerados 

civilizados pela cultura ocidental, era aprimorar os conhecimentos necessários para 

as atividades de exploração dos recursos naturais da colônia, dentre elas, “a 

metalurgia, a mineração, a botânica e a agricultura, essencialmente” (SANTOS, 2007, 

p. 163). 

Neves (2007) destaca que existe um crescimento na demanda pela educação 

superior e um aumento do reconhecimento da sua capacidade em colaborar para o 

desenvolvimento econômico e social do país. As novas expectativas de formação 

acadêmica exigem uma ruptura dos padrões rígidos e a adoção de modelos capazes 

de atender às mudanças no perfil de formação, de maneira a qualificar os estudantes 

no que tange “ao domínio do conhecimento, na capacidade de aplicá-los criativamente 

na solução de problemas concretos, no desenvolvimento do espírito de liderança e 

polivalência funcional, bem como na maior adaptabilidade à mudança tecnológica, de 

informação e comunicação” (NEVES, 2007, p. 15).  

Neves (2007) ressalva ainda que os desafios da educação superior envolvem 

a ampliação do acesso, a formação com qualidade, a qualificação dos professores, a 

relevância social dos programas oferecidos, o estímulo à pesquisa científica e 

tecnológica, entre outros fatores. 

 Chaui (2003, p.11) analisa o verdadeiro sentido da palavra “educação”: 

 

Muitas vezes também, a competição no mercado de trabalho exige que o 
candidato a emprego apresente um currículo com mais créditos do que outros 
ou que, no correr dos anos, acrescente créditos ao seu currículo, mas 
dificilmente poderíamos chamar a isso de educação permanente porque a 
educação significa um movimento de transformação interna daquele que 
passa de um suposto saber (ou da ignorância) ao saber propriamente dito (ou 
à compreensão de si, dos outros, da realidade, da cultura acumulada e da 
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cultura no seu presente ou se fazendo). A educação é inseparável da 
formação e é por isso que ela só pode ser permanente.  

 

Cabe ainda enfatizar o aspecto da educação relacionado à formação humanista 

dos discentes. Sobre isto, Tordino (2009, p. 6) questiona: “A educação superior 

profissional infunde valores humanistas em seus egressos, predispondo-os à prática 

de prestação de serviço à sociedade, com vistas ao bem comum?”. 

Nesta mesma perspectiva, o modelo de formação recebida pelos discentes na 

educação superior também é discutido por Dalbosco (2015). O autor aponta que existe 

uma tendência mundial na educação superior em reduzir o espaço dedicado às 

disciplinas de cunho humanista em detrimento das disciplinas da área técnica. Uma 

formação plena, com a finalidade de embutir nos discentes o senso de cidadania, não 

pode se restringir a uma formação profissional voltada para exclusivamente para o 

lucro, na qual o dinheiro e o poder são considerados como os únicos resultados do 

sucesso.  

Desta forma, Dalbosco (2015) promove uma reflexão sobre os três pilares da 

cidadania democrática, tida como o modelo mais adequado de educação. O autor 

conclui que uma educação restrita aos conhecimentos tecnológicos e científicos não 

prepara as novas gerações para refletir sobre aspectos da cultura como os aspectos 

artísticos, pedagógicos, literários e filosóficos, portanto, seria necessário a 

manutenção de disciplinas humanistas nos currículos escolares. 

 Santos, Buarque, Nascimento (2013) salientam que é necessário haver uma 

reforma na universidade brasileira que incluiria a adoção de políticas de inclusão, de 

qualidade, de inovação e de internacionalização das Instituições de Ensino Superior. 

Os autores chamam a atenção para o fato de que no Brasil existe uma enorme 

quantidade de alunos matriculados em instituições privadas se comparado com os 

índices de outros países, o que demonstra a necessidade de ampliação da educação 

pública superior. Entretanto, os autores acreditam que tanto as instituições públicas 

quanto as privadas possam atuar de forma conjunta na promoção da qualificação dos 

discentes.  

Por outro lado, os autores enfatizam também o desafio de aumentar a 

quantidade mantendo a qualidade do ensino. Ressalta-se ainda que a universidade 

adquiriu uma nova responsabilidade, a “da inovação tecnológica e de promotora de 

mudança social e cultural” (SANTOS; BUARQUE; NASCIMENTO, 2013, p.50). Dentro 

desse contexto designado de “compromisso social da universidade”, estão incluídos 
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aspectos relacionados à inclusão social, sustentabilidade, ambiente e cultura. Por fim, 

os estudiosos destacam que a universidade precisa passar por um processo de 

internacionalização a fim de se adaptar às atuais necessidades do mundo globalizado. 

Segundo Chaui (2003, p. 5), “a universidade é uma instituição social e como tal 

exprime de maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da 

sociedade como um todo”. Por isso, segundo a autora, a universidade está em 

constante mudança, já que ela acompanha as transformações sociais, econômicas e 

políticas.  

Consequentemente, as instituições de ensino superior têm sido interpeladas a 

buscar soluções para os problemas ambientais. Segundo Souza (2016), entretanto, 

as ações ambientais são pontuais e pouco expressivas, já que predomina a 

valorização do caráter técnico das ações e das disciplinas. A autora demonstra 

preocupação com a inserção das empresas nos cursos ambientais, o que poderia 

restringir a formação acadêmica ao atendimento dos interesses do mercado, já que 

discussões sobre exploração, consumo, produção e lucro poderiam ser relegadas a 

um segundo plano.  

Assim, a autora destaca que os discentes poderiam estar sendo preparados 

exclusivamente para garantir os interesses, direitos e lucros das empresas. Souza 

(2016), com base em outros autores, relata que em determinada universidade pública 

federal se constatou que os alunos de licenciatura e pedagogia, cursos voltados à 

formação de professores e educadores, não haviam disciplinas da área ambiental.  

Desta forma, a autora destaca que a universidade deve buscar equilibrar a 

formação acadêmica e profissional com a educação e cidadania. Ela lembra ainda que 

a responsabilidade das Instituições de Ensino Superior vai além de criar mais cursos 

e de inserir disciplinas ambientais nos currículos, pois deve incluir a dimensão 

ambiental em toda as atividades da gestão acadêmica e administrativa.  

Souza (2016) com base em outros autores relata que universidades não 

poderão se esquecer também que toda a infraestrutura do campus (rede de água, 

esgoto, energia, coleta de lixo, vias de acesso, etc) podem demonstrar de forma 

concreta para comunidade a viabilidade de projetos sustentáveis, tornando-se um 

exemplo a ser seguido na sociedade. Assim, a autora conclui o estudo com uma série 

de sugestões para a promoção das questões ambientais dentro das universidades: 
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aplicação de tecnologias e conhecimentos sobre as questões ambientais nos 
campi das próprias universidades; introdução de sistema de gestão ambiental 
nas universidades; criação de cursos voltados para a área ambiental com 
participação de professores com diferentes formações e departamentos 
diversos, buscando um maior diálogo entre as ciências; inserção de 
disciplinas e/ou projetos de educação ambiental em todos os cursos de 
graduação; inserção dos cursos já existentes voltados para a área do meio 
ambiente, no lócus em que estes estão incluídos, com trabalhos e programas 
de estágios voltados às realidades locais das comunidades; participação de 
professores, pesquisadores e alunos das universidades em audiências 
públicas, em conselhos de unidades de conservação e conselhos municipais 
e/ou estaduais de meio ambiente; promoção de debates e palestras com 
lideranças locais e, dentro do possível, com populações tradicionais; 
realização de eventos que tenham como foco o diálogo entre diferentes 
culturas e saberes, incluindo aqueles marginalizados pela sociedade; busca 
por intercâmbio e troca de saberes/vivências/experiências entre os diferentes 
cursos ambientais; diálogo com o terceiro setor e os movimentos sociais; 
revisão das formas de avaliação dos cursos voltados para a área do meio 
ambiente pelos órgãos de qualificação e ranqueamento destes; e atenção às 
pesquisas e projetos com financiamento pelo setor privado quanto aos seus 
interesses (SOUZA, p.138, 2016). 

 

Romão (2013) esclarece que a universidade está mais susceptível às 

adversidades da sociedade atual, já que no sistema capitalista vigente, o 

conhecimento tornou-se um importante recurso, um ativo intangível para a as 

empresas. O autor nos informa que a universidade brasileira, criada somente na 

primeira metade do século XX, inspirou-se na universidade corporativa europeia e na 

universidade tecnicista americana, o que exarcebou o individualismo, a competição e 

a meritocracia personalista.  

Por isso, as instituições de ensino precisam passar por uma profunda 

transformação, na qual deixaria de atender apenas aos interesses dos membros 

internos. Assim, a universidade, por meio das suas atividades de pesquisa, formação 

e extensão caminharia em direção à “respostas para os desafios e problemas a serem 

superados por todos, em suma, produtora de uma verdadeira Ciência Pública; que 

formasse profissionais e intelectuais, não para o lucro, mas para a igualdade social” 

(ROMÃO, 2013, p.100). 

Por fim, Romão (2013) destaca duas configurações de Ensino Superior: a 

World Class University e a Universidade Popular, a primeira é voltada aos interesses 

de mercado como as universidades corporativas e, a segunda, destina-se a buscar 

uma sociedade mais justa e igualitária, são alguns dos exemplos citados: a 

Universidade Aberta do Brasil, a Universidade Federal da Fronteira do Sul e a 

Universidade da Integração Latino-Americana. 

Almeida Filho (2008, p. 168) salienta que universidade foi inventada, não 
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nasceu pronta: foi sendo historicamente construída”. Assim, a base para implantação 

da universidade foi, em todo o mundo, a cultura, somente depois veio a função de 

formação profissional. Entretanto, segundo o autor, no Brasil, existe hoje um fomento 

à “incultura”, por não haver um estímulo à reflexão, às artes e às literaturas e, sim, 

uma formação restrita aos conhecimentos profissionais por meio de conteúdos e 

treinamentos impostos.  

Para Almeida Filho (2008, p.162), “a difusão da diversidade cultural e da 

multiplicidade de formas de ver o mundo é uma missão, uma obrigação, uma 

responsabilidade da universidade” e lembra que embora os campos do saber se 

articulem e haja uma conexão entre eles, a graduação mantém um modelo 

especializado que não favorece uma visão sistêmica. O autor ressalta que a 

interdisciplinaridade é relegada a um segundo plano no contexto de sala de aula, 

apesar de sermos impulsionados no dia-a-dia a exercer um trabalho multidisciplinar e 

interconectado.  

Almeida Filho (2008) propõe uma Universidade Nova, caracterizada por uma 

profunda transformação da estrutura acadêmica tradicional. O autor sugere, entre 

outras medidas, que seja instituído um Bacharelado Interdisciplinar, uma nova 

modalidade de graduação responsável por uma formação humanística, artística e 

científica na etapa inicial dos cursos superiores, seguido por um aprofundamento em 

uma determinada área do saber.  

O objetivo do Bacharelado Interdisciplinar seria o de estimular o 

“desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitarão ao egresso a 

aquisição de ferramentas cognitivas que conferem autonomia para a aprendizagem 

ao longo da vida, bem como uma inserção mais plena na vida social, em todas as 

suas dimensões”. Os currículos dos cursos no Modelo Universidade Nova seriam 

marcados pela flexibilidade, autonomia do sujeito face ao próprio processo de 

aprendizagem, articulação entre os campos do saber e atualização periódica.  

Nota-se que a literatura aborda de forma recorrente a necessidade de 

mudanças no ensino universitário. Do mesmo modo, Macedo et al (2005) discutiram 

os fundamentos de uma reforma na educação superior. Para isso, os autores buscam 

demonstrar que a adequação desse sistema aos novos desafios da sociedade precisa 

envolver três aspectos: modernização do sistema de ensino, aprimoramento da 

qualidade da educação em todos os níveis e democratização do ensino, promovendo 

a inclusão social.  
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O modelo de formação na educação superior está defasado devido às 

mudanças no mercado de trabalho, surgimento de novas especialidades e a demanda 

por novos tipos de profissionais, a influência da interdisciplinaridade, entre outros 

fatores, o que acarreta a necessidade de uma reforma na educação superior brasileira 

(MACEDO et al, 2005). 

No Brasil, esta reforma torna-se fundamental devido à dimensão, ao tempo de 

existência, complexidade e heterogeneidade do sistema de educação superior. Em 

virtude das características mencionadas, Macedo et al (2005) sugerem uma reforma 

baseada em nos seguintes princípios norteadores, entre outros: 

 a) regulação do ensino superior, responsável por definir as finalidades da 

universidade que poderia ser o mero atendimento das necessidades do mercado ou 

a preparação de profissionais para o desenvolvimento sustentável, por exemplo; 

 b) promover a aplicação de novas tecnologias; 

c) integração com a educação básica a fim de melhorar a qualidade dos 

ingressantes no nível superior; 

d) diversificação de modelos de instituições, de programas e modalidades de 

ensino. 

e) indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão e garantia da autonomia 

universitária. 

Arbix e Consoni (2011) também abordam o momento de transformação no qual 

a universidade vive nos dias atuais. Para os autores, a universidade passa por uma 

segunda revolução acadêmica, caracterizada por uma intensa transferência de 

conhecimento para a sociedade. Ressaltam também a necessidade de intensificar 

esse intercâmbio de conhecimentos entre a universidade e a sociedade a fim de 

incentivar a geração de tecnologia e inovação.  

As novas situações de geração do conhecimento levaram ao entendimento de 

que temas complexos como desigualdades, pobreza, mudanças climáticas, 

envelhecimento da população, entre tantos outros, só poderiam ser adequadamente 

tratados através de uma interligação entre os diferentes campos do saber (ARBIX; 

CONSONI, 2011). 

É consenso na literatura analisada que, nos dias atuais, a universidade passa 

por um processo de mercantilização, com a expansão das instituições privadas, a 

influência dos mercados na determinação das áreas de interesses nas pesquisas, na 

estruturação dos currículos acadêmicos e a redução nos investimentos à educação 
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pública. Sobre este processo de mercantilização da Educação Superior, Nunes (2007) 

argumenta que houve uma opção governamental de forma tácita em ampliar a 

educação de nível superior por meio de organizações privadas. 

Tordino (2009) argumenta que o papel da universidade se distanciou dos seus 

objetivos iniciais ao longo do tempo e que a mercantilização da educação influenciou 

o papel da universidade. Segundo o autor, a missão histórica da universidade seria a 

reflexão, a busca pelo saber, desvendar os mistérios da natureza e promover soluções 

para a vida em sociedade. Entretanto, segundo o referido autor, a função da 

universidade foi distorcida pelos sistemas de dominação no momento em que foram 

impostos os seus próprios interesses. 

Segundo Vasconcellos e Sordi (2016), a Educação Superior tem sido 

intensamente afetada pelas crises econômica, política e de valores, em virtude das 

exigências para que encontre soluções para estes problemas e, sobretudo, para o 

desenvolvimento de conhecimentos úteis ao crescimento da economia. 

Consequentemente, a universidade assume novas responsabilidades e desafios.  

Em relação aos novos desafios enfrentados pelas universidades, Dias Sobrinho 

(2014) explica que as novas dinâmicas de produção do conhecimento, decorrentes da 

ampliação dos espaços geradores de pesquisa e de ideias, além da difusão do saber 

devido ao aumento da escolaridade dos indivíduos, do acesso aos canais de 

comunicação e informação, da expansão dos recursos midiáticos, da influência da 

tecnologia, provocaram mudanças na realidade acadêmica. Para o referido autor, 

existe uma situação híbrida nas universidades ao conviverem com elementos 

tradicionais da estrutura acadêmica e com a influência das novas tendências e 

contextos.  

Assim, as instituições universitárias estão adquirindo novos papéis, visto que 

“se por um lado a universidade perde em boa parte sua condição monopolista da 

produção científica e tecnológica, por outro progressivamente vai adquirindo novas 

funções no mundo globalizado” (Dias Sobrinho, 2014, p. 655).  

Dias Sobrinho (2014) ressalta que a missão histórica da universidade é formar 

as pessoas de forma integral, contribuindo para a construção da humanidade. Em 

razão disto, segundo o autor, é necessário que haja uma educação plural, ampla e 

permanente, não orientada exclusivamente para a economia e a ocupação de postos 

no mercado de trabalho, mas uma formação com foco na consciência social, 

cooperação, compreensão do mundo e da necessidade de colaborar para um futuro 
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mais igualitário. 

Dias Sobrinho (2014, p. 659) destaca que:  

 

A matéria básica da educação é o conhecimento, mas ainda é necessário 
agregar algo mais. É fundamental que o conhecimento seja concebido e 
praticado como bem público e social, ou seja, produzido e transmitido com a 
finalidade principal de contribuir para o desenvolvimento integral das pessoas 
e beneficiar o conjunto da sociedade, e não meramente se instrumentalize 
como artífice do empoderamento individual. Todos têm o direito de aprender, 
nos tempos adequados e segundo as respectivas potencialidades, os 
conteúdos formativos que dão substância a uma vida digna, socialmente justa 
e que conferem legitimidade à democracia.  

 

Santos (2011) analisa as três crises pelas quais as universidades atravessaram 

nos últimos tempos: a crise de hegemonia, de legitimidade e institucional. O autor 

argumenta que a crise de hegemonia da universidade está ligada às contradições 

entre as atividades tradicionais e as novas funções que lhe foram sendo atribuídas ao 

longo do século XX. Assim, haveria um conflito entre a produção de conhecimento 

científico, cultural, humanístico e as exigências de mercado pela produção de 

conhecimentos instrumentais para qualificar a mão-de-obra requerida pelo mercado 

capitalista.  

Por sua vez, a crise de legitimidade que sobrevieram nas universidades foram 

provocadas pela contradição entre as restrições de acesso e, ao mesmo tempo, as 

reivindicações pela universalização do ensino. Por outro lado, a crise institucional 

resulta da contradição entre a existência de valores e objetivos próprios das 

universidades e, simultaneamente, as exigências para adequar-se aos modelos de 

eficácia e produtividade ou a critérios de responsabilidade social, típicos das 

organizações empresariais (SANTOS, 2011). 

Com relação a este cenário de instabilidade, Santos (2011) nos explica as 

mudanças sofridas pela universidade no que tange à produção do conhecimento: 

Nestes últimos vinte anos, a universidade sofreu uma erosão talvez 
irreparável na sua hegemonia decorrente das transformações na produção 
do conhecimento, com a transição, em curso, do conhecimento universitário 
convencional para o conhecimento pluriversitário, transdisciplinar, 
contextualizado, interativo, produzido, distribuído e consumido com base nas 
novas tecnologias de comunicação e de informação que alteraram as 
relações entre conhecimento e informação, por um lado, e formação e 
cidadania, por outro. (p. 63-64). 
 

Peres (2010) relembra que a ideia de que a educação é promotora de bem-

estar social e a sua capacidade de transformação social é inquestionável. Assim, a 
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autora aponta os três cenários nos quais a educação poderia proporcionar o 

desenvolvimento social, econômico e político.  

O primeiro cenário corresponde à educação formal considerada como direito 

social, responsável pela melhora na vida dos indivíduos ao promover maior autonomia 

na sociedade e novos valores socioculturais.  

O segundo cenário refere-se à educação como um instrumento para a 

capacitação das pessoas para executar um trabalho, instruindo os indivíduos, 

tornando-os mais produtivos e eficientes.  

Por fim, o terceiro cenário combinaria a formação sociocultural dos indivíduos 

e a capacitação para o trabalho com a capacidade “de gerar renda e reduzir as 

desigualdades entre os indivíduos” (PERES, 2010, p. 5). 

Mourão (2007) analisa os processos de reforma curricular. O autor relembra 

que, no Brasil, já foram efetuadas algumas modificações nos currículos escolares, 

destacando que, a partir dos anos 1990, em particular com a publicação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), foram aprovadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais que prescrevem uma formação profissional de 

“cunho generalista, humanista, crítico e reflexivo, orientada por princípios éticos em 

seus diferentes níveis de atenção” (MOURÃO, 2007, p.182).  

Desta forma, Mourão (2007) argumenta que os processos educativos são 

responsáveis por preparar os discentes para os vários papéis a serem exercidos na 

sociedade: técnico, cultural, político e ideológico. 

Consequentemente, é preciso revisar a educação e os processos de ensino 

para se adaptar às novas dinâmicas da sociedade. Neste sentido, Mourão (2007, p. 

185) esclarece que “cada organização educacional institui, contínua e 

sistematicamente, processos de aperfeiçoamento e atualização, no sentido de 

responder a novos desafios e necessidades do contexto social mais amplo”. 

Entretanto, o autor ressalta que o sucesso de uma mudança, como a mudança 

curricular, por exemplo, depende de um trabalho conjunto entre os docentes e a 

direção da instituição.  

Por outro lado, Mourão (2007) faz uma ressalva para o fato de que trabalhar 

com interdisciplinaridade depende de esforço, tempo e paciência e, em alguns casos, 

de cursos de capacitação para os docentes e recursos materiais e humanos que 

podem não ser oferecidos pela direção.  

No que concerne às mudanças na educação, Pereira, Mercuri e Bagnato 
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(2010), através de um estudo na Unicamp, analisaram as iniciativas inovadoras em 

atividades curriculares desenvolvidas nesta instituição. A pesquisa apontou que a 

Unicamp pretende realizar de dois em dois anos o Evento “Seminário Experiências 

em Inovação Curricular” com o propósito de proporcionar a oportunidade de diálogo 

entre os docentes sobre inovações nos currículos acadêmicos. Além disto, as autoras 

selecionaram os seguintes aspectos para orientar o estudo: estruturação curricular; 

objetivos de formação; metodologias; avaliação; atuação do professor; papel dos 

estudantes; estrutura e mecanismo de gestão; relação entre universidade e 

comunidade.  

Com isto, dentre as várias ações inovadoras nos currículos escolares, podem-

se destacar as seguintes: novos modelos curriculares, entre eles o Modular Integrado; 

currículos caracterizados por uma orientação multidisciplinar e interdisciplinar e maior 

integração entre cursos; inclusão de atividades culturais não-disciplinares, foco numa 

formação mais geral e integral; formação de profissionais mais críticos e empenhados 

na redução dos problemas ambientais e sociais; discussão sobre a responsabilidade 

social da universidade.  

Segundo Pereira, Mercuri e Bagnato (2010), as inovações obtiveram êxito 

graças à participação dos professores que se mostraram receptivos e engajados no 

processo de mudança. Desta forma, o estudo concluiu que as inovações podem não 

ter rompido por completo com o modelo tradicional de ensino, mas representam um 

passo rumo a uma estrutura curricular mais adequada. 

A educação superior carece não só de inovações como abordado na literatura 

mas também enfrenta constantemente obstáculos na ampliação do acesso à 

educação superior. Tanto Picanço (2016) quanto Duenhas, França e Rolim (2015) 

apontam que a quantidade de jovens matriculados no Ensino Superior no Brasil é 

menor se comparada a outros países. Por outro lado, o primeiro autor destaca que 

aumentou o número de estudantes negros e de menor renda que estão matriculados 

nas Instituições de Ensino Superior. Ambos concordam que houve uma expansão das 

taxas de matrículas de forma geral, a partir dos anos 90, fazendo a ressalva de que a 

maior parte dos universitários estuda em instituições privadas.  

 Picanço (2016) analisa o acesso ao ensino superior dos jovens de 18 a 24 

anos por raça e renda com o objetivo de fomentar uma discussão sobre as 

desigualdades educacionais e a política de ações afirmativas nas universidades 

federais. O estudo, baseado em dados de pesquisa do IBGE, concluiu entre 1993 e 
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2011 houve uma ampliação das oportunidades de acesso à educação em todos os 

níveis devido aos seguintes fatores:  

 

mais vagas, em especial na rede privada, criação de novo cursos, 
universidades, faculdades e institutos, redução do valor das mensalidades e 
programas públicos de incentivo ao preenchimento das vagas nessas 
unidades e acesso dos grupos sociais em desvantagens através de 
programas de reserva de vagas para alunos de escola pública, renda baixa e 
cor/raça. (PICANÇO, 2016, p. 126). 

 

O governo brasileiro vem ainda estimulando o número de vagas em instituições 

públicas por meio de programas como o REUNI (Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais), PROUNI (Programa Universidade para Todos), FIES (Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) e PDU (Programa Diversidade 

na Universidade) (PICANÇO, 2016). 

No que se refere às políticas inclusivas, cabe ressaltar que existem ainda 

barreiras ao acesso de portadores de necessidade especiais ao Ensino Superior. 

Santos et al (2015) apresentam a percepção dos estudantes com necessidades 

educativas especiais sobre o ingresso à universidade em Portugal. O estudo conclui 

que ainda há a necessidade de melhorias nas acessibilidades físicas/estruturais  mas 

também culturais/atitudinais. Embora a amostra da população seja de origem 

portuguesa, no Brasil a situação é muito semelhante e demanda atenção.  

Segundo Santos et al (2015, p. 251), “a educação inclusiva no Ensino Superior 

representa atualmente um desafio de âmbito social, educacional e político”. Os 

autores denominam a universidade como “pluriversidade”, devido a congregação da 

diversidade e de múltiplos conhecimentos. Nesse sentido, cabe considerar a 

educação sob o enfoque das políticas inclusivas, estando ciente dos desafios de um 

mundo cada vez mais permeado por diversas culturas. 

Associam-se a estas novas atribuições e atividades das universidades, a 

questão da responsabilidade social. Considera-se que a responsabilidade social é 

intrínseca às funções das Instituições de Ensino Superior dada a natureza das suas 

atividades. Há duas perspectivas nas discussões sobre responsabilidade social das 

universidades: uma filosófica e outra de processo. O aspecto filosófico reside na 

mobilização das entidades de ensino num projeto de promoção social, fortalecimento 

dos princípios éticos, desenvolvimento social e formação de cidadãos responsáveis 

(NASCIMENTO et al, 2015). 
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Na perspectiva de processo, a responsabilidade social é entendida como um 

conjunto de ações realizadas, sequencialmente, de forma planejada para produzir 

determinado resultado. Logo, neste ponto de vista a responsabilidade social 

compreende a análise dos programas institucionais e o alinhamento estratégico da 

universidade “em relação à inclusão social, o desenvolvimento econômico, social, 

cultural e a perspectiva da defesa do meio ambiente” (NASCIMENTO et al, 2015, p. 

686). Consequentemente, a gestão universitária precisa dar atenção aos projetos que 

impactam tanto a comunidade interna quanto externa (NASCIMENTO et al, 2015). 

Dentro desse contexto, emerge a questão da sustentabilidade no âmbito das 

Instituições de Ensino Superior, com uma visão sistêmica das atividades acadêmicas, 

envolve todos os atores da universidade, discentes, docentes, técnico-administrativos 

e professores, na promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

Assim, cada indivíduo se torna responsável e uma peça fundamental de um trabalho 

contínuo. Diante deste cenário, acredita-se que as instituições de ensino superior por 

reunirem conhecimentos variados advindos dos diversos níveis da universidade, 

possui potencial para gerar novas soluções (COSTA, 2012). 

 No próximo tópico, apresenta-se uma revisão da literatura sobre a 

sustentabilidade, abordando-se o seu conceito, principais práticas e pontos de vista 

de diferentes autores. 

 
2.3 SUSTENTABILIDADE 

 

O movimento pelo desenvolvimento sustentável pode ser um dos movimentos 

sociais mais significativos deste início de século e milênio, dada as proporções que o 

movimento adquiriu com a adesão de empresas dos mais diversos ramos. Assim, 

milhares de organizações assinaram a Carta de Rotterdam, as Metas do Milênio e o 

Pacto Global. A Conferência Rio-92 e a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável em Johannesburg, realizada dez anos mais tarde, contaram com a 

presença de inúmeros chefes de Estado com o propósito de discutir questões 

ambientais, sociais e econômicas que afetam a sociedade.  

Entretanto, a publicação em 1987 do relatório da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), conhecida como Comissão Brundtland, é 

considerada o marco inicial do movimento pelo desenvolvimento sustentável 

(BARBIERI, 2010).  
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Segundo o documento Nosso futuro comum, também conhecido como 

Relatório de Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em 1987, o desenvolvimento sustentável é “aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades” (Nosso Futuro Comum, p. 46).  

Por isso, o Relatório de Brundtland sugere que a humanidade adote um padrão 

de consumo dentro dos limites das possibilidades ecológicas da Terra. O mesmo 

documento faz ainda uma ressalva: durante muito tempo a sociedade preocupou-se 

com o efeito do desenvolvimento sobre o meio ambiente, porém, nos novos tempos, 

existe a preocupação de como a deterioração ambiental pode impedir ou reverter o 

desenvolvimento econômico. 

Em Nosso Futuro Comum, destaca-se a pobreza como um dos principais 

fatores responsáveis pelos problemas ambientais, por isso as questões ecológicas 

deveriam ser tratadas de forma abrangente, incluindo o combate às desigualdades 

sociais. Dentro desta perspectiva mais ampla, as políticas de desenvolvimento 

sustentável visam: 

retomar o crescimento; alterar a qualidade do desenvolvimento; atender às 
necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e 
saneamento; manter um nível populacional sustentável; conservar e melhorar 
a base de recursos; reorientar a tecnologia e administrar o risco; incluir o meio 
ambiente e a economia no processo de tomada de decisões. (Nosso Futuro 
comum, p.53,1991) 

 

Em meados dos anos 1990, John Elkington cria o conceito de tripé da 

sustentabilidade ou triple bottom line que define o desenvolvimento sustentável com 

base em três dimensões: ambiental, econômica e social. Para este autor, o sucesso 

empresarial dependeria não somente de seu desempenho econômico mas também 

de uma atuação que respeitasse o meio ambiente e promovesse o bem-estar social. 

Segundo Elkington, o atendimento da sustentabilidade econômica não é o suficiente 

para a sustentabilidade da empresa. Esta noção reducionista satisfaz apenas uma 

meta de curto prazo. Por outro lado, um planejamento de longo prazo da corporação 

deve ser multifacetado e contemplar também a questão social e ambiental 

(ELKINGTON, 1997). 

A seguir, é possível observar a figura 1 que representa o triple bottom line, 

conceito de John Elkington sobre a sustentabilidade. 
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Figura 1 – Triple bottom line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Elkington (1997). 

 

O desenvolvimento sustentável, com base em Cavalcanti (2012), consiste em 

um processo socioeconômico em que se minimiza o uso de matéria e energia evitando 

uma extração e uso excessivo, se reduz os impactos ambientais provocados pelo 

lançamento de dejetos e se amplia o bem-estar ou utilidade social. 

Martine e Alves (2015) salientam que em virtude da dificuldade em se conciliar 

crescimento econômico, bem-estar social e sustentabilidade ambiental, o tripé da 

sustentabilidade tornou-se um trilema. Segundo os autores, o atual modelo de 

produção e consumo não é capaz de permitir o êxito das três bases do tripé da 

sustentabilidade. Assim, Martine e Alves (2015) defendem que é preciso focar mais 

na redução das desigualdades sociais e menos no crescimento quantitativo da 

economia que deveria ficar restrito aos limites da biocapacidade da Terra e da 

biodiversidade das espécies. 

Nascimento (2012) complementa o conceito de sustentabilidade ao mencionar 

que a noção de sustentabilidade possui duas origens: uma na biologia e outra na 
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economia. A biologia descreve a sustentabilidade como a capacidade de recuperação 

e reprodução dos ecossistemas face às agressões provocadas pelo homem 

(desmatamento, queimadas, uso excessivo dos recursos naturais, etc) ou naturais 

(terremoto, tsunami, etc). Por outro lado, a acepção econômica, como adjetivo da 

palavra “desenvolvimento”, faz referência a um padrão de consumo capaz de 

preservar os recursos naturais, socialmente justo e economicamente viável.  

Nascimento (2012) argumenta que as três dimensões da sustentabilidade 

(ambiental, social e econômica) podem não ser suficientes, pois haveria uma lacuna 

no que se refere à dimensão do poder ligada às estruturas e decisões políticas que 

influenciam nos padrões de consumo. Outro lapso consiste em não se levar em conta 

a dimensão cultural, pois segundo o autor, mudanças nos padrões de consumo e estilo 

de vida dependem, primeiramente, de uma transformação nos valores e 

comportamentos. Em consequência, o autor sugere que o “trevo da sustentabilidade” 

seja formado não mais por três folhas, mas sim, por cinco, compondo-se pelas 

seguintes dimensões: ambiental, social, econômico, poder e cultura. 

Matias e Pinheiro (2008) consideram o desenvolvimento sustentável como uma 

proposta e tentativa de solucionar a crise ambiental e que tem feito convergir 

interesses políticos, científicos e da sociedade em prol do mesmo objetivo.  

Na mesma direção, Cohen e Winn (2007) argumentam que a indústria, 

frequentemente culpabilizada pela degradação ambiental, pode por meio do   

"empreendedorismo sustentável" retardar a degradação e até mesmo melhorar 

gradualmente os ecossistemas da Terra. Assim, os empresários seriam capazes de 

identificar oportunidades de renda e simultaneamente, atender aos desafios 

ambientais e sociais.  

O “empreendedorismo sustentável”, segundo Cohen e Winn (2007), se refere 

à busca por oportunidades de negócio em relação à criação, descoberta e exploração 

de certo produto ou serviço por determinada empresa, a qual se mantém atenta face 

às consequências econômicas, psicológicas, sociais e ambientais para a sociedade.  

Cohen e Winn (2007) enumeram as seguintes imperfeições do mercado e 

ressaltam que elas representam oportunidades de mudança para agir de forma 

sustentável: a) empresas ineficientes devido à inadequada alocação de recursos e 

elevado desperdício de matérias-primas e falta de engajamento dos consumidores em 
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prol da reciclagem; b) impactos negativos globais provocados pelas atividades 

empresariais; c) mecanismos de preços falhos, já que os preços dos produtos não 

consideram o fato de que os recursos naturais são esgotáveis; d) informações 

imperfeitamente distribuídas, com isso, empresas, consumidores e fornecedores 

adotam muitas vezes padrões de produção e consumo insustentáveis.  

Os fatores acima gerariam oportunidade de negócios na área de certificação e 

implantação de medidas sustentáveis. Os autores indicam que a concessão de 

benefícios ou sanções fiscais de acordo com a atuação empresarial, cancelamento de 

subsídios prejudicais ao meio ambiente ou redução da oferta de produtos que 

demandam muito da natureza, a substituição de práticas atuais por novas tecnologias 

e serviços, poderiam ser alguns dos instrumentos de redução dos impactos 

ambientais (COHEN; WINN, 2007). 

Entretanto, é relevante ressaltar que na literatura científica também podem ser 

encontradas interpretações divergentes sobre o tema. Sob outro ponto de vista, Vizeu, 

Meneghetti e Seifert (2012) criticam o conceito de desenvolvimento sustentável 

alegando que ele cria uma falsa ideia de conciliação entre capitalismo e o meio 

ambiente. O ensaio dos referidos autores concluiu que não há possibilidade de 

combinar supostas práticas ecologicamente viáveis com os propósitos do sistema 

capitalista.  

Segundo os autores, isto advém do fato do capitalismo ser baseado na 

obtenção crescente e ilimitada de ganhos financeiros, no consumo excessivo e em 

princípios políticos e econômicos incompatíveis com a atenção aos problemas sociais 

e ambientais do mundo contemporâneo.  

Os mesmos autores ainda tecem críticas com relação ao Relatório de 

Brundtland por considerar a natureza como um repositório de recursos para satisfazer 

as necessidades humanas, além de não distinguir a noção de necessidade e a de 

desejo, já que as necessidades são socialmente construídas e podem não representar 

uma necessidade de fato. Vizeu, Meneghetti e Seifert (2012) comentam também que 

os processos biológicos e organismos vivos estão sujeitos a um ciclo de vida, no qual 

ocorre um declínio ao atingir a maturidade, no entanto, o desenvolvimento sustentável 

não prevê um limite para a acumulação de riquezas. 
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Pela mesma perspectiva, Mota e Silva (2009) suscitam a hipótese de que “as 

propostas e iniciativas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em geral, 

produzem uma verdadeira insustentabilidade social, diante da impossibilidade de 

compatibilizar crescimento econômico com desenvolvimento social”. A 

insustentabilidade social causada pela sustentabilidade ambiental não decorre do uso 

de tecnologias limpas, mas em virtude da acumulação capitalista, na qual ocorre a 

destruição do meio ambiente e a acumulação de riquezas de forma desequilibrada.  

Mota e Silva (2009) acreditam que o debate em torno dos assuntos que 

envolvem o meio ambiente tem deixado em segundo plano a dimensão social. Além 

disso, defendem que o capital manipula a questão ambiental por meio de programas 

compensatórios como uma estratégia para desviar a atenção dos problemas oriundos 

da desigualdade social, marcada pela acumulação de riquezas nas mãos de poucos. 

Embora Cavalcanti (2012) concorde com relação ao aspecto que associa 

crescimento econômico à redução das reservas florestais e degradação do meio 

ambiente, o autor enfatiza, no entanto, que é possível que haja um desenvolvimento 

ambientalmente sustentável. Nesse sentido, “a questão é que desenvolvimento (que 

significa mudança, evolução, progresso) não é crescimento (que se entende como 

aumento e expansão) (CAVALCANTI, 2012, p. 37).  

Neste entendimento, o desenvolvimento significaria um aprimoramento da 

noção de crescimento, já que abarcaria a ideia de incentivo à capacidade produtiva 

com um esforço em expandir os progressos para toda a sociedade. O autor questiona 

se, de fato, a pobreza poderia ser combatida com mais crescimento econômico, 

levando melhores condições de vida às camadas menos favorecidas e se a tecnologia 

seria capaz de resolver os problemas de escassez de recursos e poluição. 

Para Veiga (2014), no entanto, a sustentabilidade é uma noção que refuta a 

ideia de que um desastre estaria apenas sendo adiado ou que questiona a capacidade 

de progresso da humanidade. Isto porque, segundo o autor, a sustentabilidade aceita 

a ideia de que as transformações do mundo são inevitáveis, mas lembra que precisam 

ser efetuadas com cautela e responsabilidade diante dos riscos e incertezas. Assim, 

a solução para os problemas enfrentados hoje nesta área dependeria de um 

aprofundamento dos conhecimentos sobre cooperação e governança global. 
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Marconatto et al (2013) ressalta que o antagonismo entre aqueles que 

defendem a preservação dos recursos naturais e aqueles que advogam pelo uso da 

natureza para servir ao homem garantindo o crescimento econômico prejudica o 

avanço do desenvolvimento sustentável e a construção de uma visão conjunta. Assim, 

segundo os autores, seria necessário diminuir a distância entre as posições para criar 

um desenvolvimento sustentável realmente viável. Marcanatto et al propõem, então, 

um modelo conceitual-analítico decisório a fim de ponderar os interesses dos grupos 

conflitantes. 

Por sua vez, Neto e Basso (2010) acreditam no poder da ciência em resolver 

problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável. O artigo dos aludidos 

autores refuta o Relativismo Pós-Moderno ao defender que este pensamento 

prejudica a construção de conceitos e métodos pela ciência que sejam capazes de 

discutir o desenvolvimento sustentável com os grupos sociais. Por outro lado, o 

Positivismo adota um entendimento de que o conhecimento científico é infalível e deve 

fornecer crescente controle da natureza e da sociedade.  

Em contrapartida, Neto e Basso (2010), baseados na Teorias do Conhecimento, 

argumentam que alguns conceitos da Teoria da Complexidade, noção que abarca 

disciplinas de praticamente todos os campos do saber, poderiam fornecer uma 

abordagem científica dos problemas ligados ao desenvolvimento sustentável. 

Outrossim, o Realismo Crítico, abordagem epistemológica que concebe a ciência 

como um mecanismo aberto e objetivo, um produto cultural da humanidade e em 

contínua evolução, poderia contribuir com uma compreensão do desenvolvimento 

sustentável como uma situação complexa. Portanto, o autor concluiu que: 

 

Nesse sentido, a contribuição da ciência deverá ser crucial para um 
enfrentamento adequado dos graves problemas que atualmente se colocam 
para que boa parte da humanidade possa desfrutar de condições dignas de 
vida e que, nesse processo, sejam promovidas condições que permitam a 
sustentabilidade das sociedades contemporâneas (NETO; BASSO, 2010, p. 
327). 

 

Vallance, Perkins e Dixon (2011) lembram que embora o conceito de 

desenvolvimento sustentável inclua a dimensão social, esta tem sido negligenciada 

em detrimento da questão ambiental ou foi inserida no âmbito de um discurso que 

confundiu desenvolvimento e crescimento econômico. Desta forma, os autores 

apresentam um esquema tríplice compreendendo: a) desenvolvimento sustentável 
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que aborda as necessidades básicas, a criação de capital social, justiça, equidade e 

assim por diante; b) ponte para sustentabilidade em referência às mudanças de 

comportamento necessárias para atingir os objetivos ambientais; c) manutenção da 

sustentabilidade em alusão às características sócio-culturais que precisam ser 

mantidas ou sustentadas face às mudanças.  

Segundo Silvestre e Amaro (2014), “a sustentabilidade empresarial é 

atualmente assumida pelos responsáveis das empresas como um processo de 

relevância estratégica para a sobrevivência da empresa a médio e longo prazo”.   

Silva (2014) elaborou um modelo teórico com a função de orientar estudos 

avaliativos sobre o comprometimento individual ou coletivo com a sustentabilidade. 

Para a autora, o uso indiscriminado do termo “sustentabilidade” poderia mascarar as 

reais ações dos indivíduos, servindo como meio para justificar as suas atitudes. Assim, 

surge a necessidade de identificar nas ações e nos discursos dos indivíduos em que 

medida eles estariam de fato se comprometendo com a sustentabilidade.  

O modelo teórico exposto por Silva (2014) é composto pelos seguintes 

paradigmas: o antropocentrismo individualista, o antropocentrismo coletivista, a 

sustentabilidade-centrismo, o ecocentrismo coletivista e o ecocentrismo individualista. 

Os eixos principais seriam: o antropocentrismo, o ecocentrismo e a sustentabilidade-

centrismo.  

No antropocentrismo coletivista as preocupações com a natureza se limitam 

aos benefícios que ela poderia trazer para a humanidade. Há solidariedade e 

preocupações com os outros seres humanos. 

Já no antropocentrismo individualista não há preocupação com a humanidade, 

apenas com um determinado grupo. Além de haver a exploração da natureza, há a 

exploração e marginalização de indivíduos dentro da sociedade. 

Enquanto que ecocentrismo coletivista enfatiza o ecossistema e preocupa-se 

com todas as formas de vida não-humanas, o ecocentrismo individualista foca os 

cuidados e esforços a uma determinada espécie. 

Assim, “tanto no caso do antropocentrismo como no do ecocentrismo 

individualistas há afastamento das premissas de sustentabilidade, que as buscam, 

antes de tudo, uma associação entre os interesses humanos e naturais” (SILVA, 
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2014). Assim, a sustentabilidade poderia representar um terceiro paradigma, no qual 

haveria uma maior integração entre o homem e a natureza. 

Teles et al (2016) relembram que a empresa precisa medir o seu desempenho 

para poder gerenciá-lo e destaca que na área financeira existem muitos indicadores 

como VPL (Valor Presente Líquido) e TIR (Taxa Interna de Retorno). Já, com relação 

à avaliação socioambiental, os autores destacam que as principais ferramentas são: 

Global Reporting Initiative (GRI), Índice de Sustentabilidade Down Jones (ISE), 

Institute of Chemical Engineers (IChemE) Sustainability Metrics e Wuppertal 

Sustainable Development Indicator Framework, Índice de Sustentabilidade 

Empresarial da Bovespa e Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 

Empresarial. Entretanto, esses métodos apresentam lacunas. 

Sumarizando, as principais deficiências dessas ferramentas de avaliação da 
sustentabilidade empresarial são: focar uma dimensão em detrimento das 
demais; ser extensa; não sumarizar um índice; avaliar o desempenho de 
determinado grupo de empresas; ser orientado ao desempenho financeiro 
das empresas. Além disso, não são ferramentas visuais que permitem a 
interpretação dos resultados facilmente e não fragmentam as dimensões 
econômica, ambiental e social em interna e externa, não orientando as ações 
para melhoria do desempenho das empresas (TELES et al, p. 420, 2016). 
 

Tendo em vista este cenário de inadequação dos indicadores aos fins 

almejados, Teles et al (2016) desenvolveram um procedimento, baseado em um 

suporte analítico e gráfico, para auxiliar as empresas na avaliação e monitoramento 

da sustentabilidade socioambiental. Para a obtenção dos dados da pesquisa, aplicou-

se um questionário a 12 empresas, no qual avaliou-se as dimensões ambiental e 

social, tanto interna quanto externamente.  

Os resultados indicaram que as empresas analisadas possuem melhor 

desempenho socioambiental externo. Uma justificativa provável para isto seja a 

preocupação com a imagem da empresa. As empresas exportadoras apresentaram 

melhor desempenho socioambiental do que as empresas com atuação nacional, o que 

pode ser um indicativo de maior concorrência e exigência do mercado estrangeiro. As 

dimensões ambiental e social apresentaram igual desempenho, divergindo da 

literatura que relata maior ênfase na área ambiental do na social. 

Evangelista (2010) buscou compreender como a sustentabilidade poderia se 

transformar numa vantagem competitiva, capaz de gerar mais lucros. Os resultados 

foram obtidos por meio de um questionário aplicado a dez empresas portuguesas e 
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de entrevistas voltadas a funcionários com a função de relações-públicas e a 

empresários.  

O estudo de Evangelista (2010) constatou que as práticas corporativas aliadas 

às práticas de gestão sustentável e de comunicação aumentam as chances de 

sucesso empresarial. O êxito organizacional é considerado como o resultado favorável 

de esforços, obtenção de lucros ou agregação de valor para os stakeholders. A maior 

parte das empresas, ou seja, 70%, apontou a Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC) como “muito importante” ou apenas “importante” para o negócio da corporação. 

Enquanto que todas as empresas do ramo alimentício analisadas reconhecem a 

importância da RSC para a continuidade das atividades organizacionais, as empresas 

restantes, do setor de transporte, apresentaram respostas e justificativas diversas.  

Pereira (2009) destaca que os países em desenvolvimento sofrem com o 

elevado crescimento populacional, falta de tecnologia e má utilização dos recursos 

naturais, enquanto que os países desenvolvidos, apesar de possuírem um 

crescimento demográfico sob controle e boa infraestrutura social, ocasionam grande 

impacto socioambiental devido ao seu estilo de vida marcado pelo consumo 

excessivo. Embora haja diferenças substanciais entre os países no que tange às 

características das políticas econômicas, políticas e sociais, “cada nação terá de 

definir a sua própria estratégia de mudança; no entanto, todas deverão chegar a um 

consenso sobre o conceito básico de desenvolvimento sustentável, já que este deve 

ser um objetivo mundial, enfrentado em conjunto por todas as nações” (PEREIRA, 

2009, p.125). 

Vanalle e Santos (2014) buscaram identificar as práticas de sustentabilidade 

mais valorizadas e os fatores considerados no processo de seleção e 

desenvolvimento dos fornecedores nas empresas do setor automotivo. O estudo, por 

meio de questionário aplicado a 20 empresas, observou as seguintes práticas nas 

corporações, por meio de uma escala Likert de 5 pontos:  redução no uso de 

substâncias perigosas ou tóxicas na produção e/ou processos, redução do consumo 

de recursos naturais, reutilização e reciclagem de materiais, atendimento à legislação 

ambiental, foco na redução de desperdícios, utilização de tecnologias mais limpas ou 

renováveis, monitoramento da emissão de partículas;  cooperação multifuncional, 

entre pessoas e/ou setores da empresa para melhorias ambientais; prestação de 

assessoria técnico-ambiental aos fornecedores, entre outras.  
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Com relação às práticas consideradas pelas empresas no processo de seleção 

e desenvolvimento de seus fornecedores, avaliaram-se os seguintes itens, entre 

outros: conformidade com a legislação ambiental e realização de verificações 

periódicas, certificação ISO 14001, recursos naturais, substâncias perigosas, 

cooperação com os fornecedores para a produção mais limpa e para embalagem 

ambientalmente correta (VANALLE; SANTOS, 2014).  

Por fim, o estudo constatou que os fornecedores são analisados não só com 

relação ao seu desempenho operacional e econômico mas também ambiental. Além 

disso, as práticas sustentáveis mais reconhecidas pelas empresas são: a redução ou 

não de substâncias tóxicas e perigosas no critério ecodesign, atendimento à 

legislação ambiental dentre as práticas de gestão, cooperação dos clientes para a 

produção mais limpa/enxuta no item “cooperação de cliente” e pressão da sociedade 

por melhorias ambientais no critério “pressões externas”. A conformidade com a 

legislação ambiental e a realização de verificações periódicas são as práticas mais 

valorizadas para seleção dos fornecedores. Na visão de Vanalle e Santos (2014), 

ainda são poucas as práticas de sustentabilidade que são valorizadas pelas empresas 

do setor automotivo e que mudanças são necessárias devido às exigências de 

cumprimento de leis governamentais. Porém, esse tipo de pressão é considerada 

como de pouca importância pelas empresas do setor automotivo que foram 

analisadas. Além disso, os autores lembram que as montadoras devem compartilhar 

essa necessidade de mudanças em prol da sustentabilidade com os fornecedores, 

para que possam juntos se unir em busca de soluções para os produtos e processos 

produtivos. 

Kronemberger (2008) discute os resultados da aplicação do Barômetro da 

Sustentabilidade no Brasil, definido como um método bidimensional cujos indicadores 

são o bem-estar humano e o bem-estar ecológico que mensura o progresso dos 

países rumo ao desenvolvimento sustentável. No aspecto ambiental, os indicadores 

mensuraram os aspectos dentro dos seguintes temas: a) atmosfera; b) terra; c) 

oceanos, mares e áreas costeiras; d) biodiversidade; e) saneamento; f) trabalho e 

rendimento; g) saúde; h) educação; i) habitação; j) segurança; l) quadro econômico 

do país; m) padrões de produção e consumo; n) estrutura institucional; o) capacidade 

institucional; p) articulação institucional; q) Agenda 21. 

Os resultados do estudo de Kronemberger (2008) demonstraram que o Brasil 
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está numa posição intermediária tanto no que tange ao bem-estar humano quanto ao 

bem-estar ecológico, numa colocação muito próxima da categoria de quase 

insustentável, tendo em vista que as categorias são, em ordem crescente, da pior 

pontuação para a melhor: ruim (insustentável), pobre (quase insustentável), 

intermediário, bom (quase sustentável), muito bom (sustentável). 

 

2.4 EDUCAÇÃO SUPERIOR E SUSTENTABILIDADE 

 

Há uma enorme pressão para que as empresas sejam responsáveis e 

transparentes nas suas ações. Assim, é necessário o uso de indicadores para a 

avaliação do desempenho das organizações com relação ao alcance das metas 

estabelecidas, o que resultará em ganhos ambientais, econômicos e sociais 

(ZAMCOPÉ; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). 

Desta forma, Zamcopé, Ensslin e Ensslin (2012) construíram um modelo para 

avaliação da sustentabilidade corporativa, aplicado numa a indústria têxtil paranaense 

de médio porte, baseando-se na Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – 

Construtivista, a fim de identificar um conjunto de indicadores de desempenho que 

caracterizam a sustentabilidade da empresa e observar um panorama da situação 

atual da empresa.  

A empresa analisada obteve baixa pontuação, atribuída ao fato de não ter 

direcionado esforços para as dimensões ambiental e social durante a gestão da 

empresa. Consequentemente, a empresa possui um árduo trabalho de 

conscientização dos seus stakeholders (consumidores, fornecedores, funcionários, 

clientes e comunidade).  

Por fim, Zamcopé, Ensslin e Ensslin (2012) teceram uma série de 

recomendações a serem adotadas, destacam-se as seguintes: criar um comitê de 

sustentabilidade; estabelecer e acompanhar os indicadores, difundir campanhas de 

conscientização; criar um canal de RH para ouvir os funcionários, elaborar um código 

de conduta e treinar os funcionários sobre o código; desenvolver os gestores nas 

competências funcionais, organizacionais e gerenciais; rever o planejamento 

estratégico. 

No que tange às universidades, os indicadores que podem ser aplicados às IES 

são: Global Reporting Initiative, Norma ABNT NBR ISO 14001, Agenda Local 21, 
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Compass of Sustainability, Dashboard of Sustainability, Norma ABNT NBR ISO 26000. 

Além disso, há indicadores específicos para as IES como o AISHE (Assessment 

Instrument for Sustainability in Higher Education), capaz de avaliar sobretudo a 

dimensão ambiental (BRANDLI et al, 2012).  

Pode-se encontrar outras ferramentas disponíveis para avaliar as 

universidades como as seguintes: AUA (Alternative University Appraisal), CRUE, LiFE, 

STARS, The Green Plan, USAT, Sustainable Campus Assessement System  

(PLATFORM FOR SUSTAINABILITY PERFORMANCE IN EDUCATION, 2016).  

Existe ainda o indicador Pegada Ecológica (Ecological Footprint) que, por ser 

de fácil compreensão, torna-se cada vez mais popular (VEIGA, 2010). Para Veiga 

(2010, p. 40), “a sustentabilidade exige mesmo uma trinca de indicadores, pois ela só 

poderá ser bem avaliada se houver medidas simultâneas da dimensão ambiental, do 

desempenho econômico, e da qualidade de vida (ou bem-estar)”. 

Portanto, não somente as empresas têm sido pressionadas pelos stakeholders 

a mudarem as suas formas de trabalho mas também as universidades estão inseridas 

neste novo contexto. Brandli et al (2012) consideram que as Instituições de Ensino 

Superior são responsáveis por propagar a sustentabilidade por meio do ensino, 

pesquisa, extensão ou formas de operação e que são necessários métodos para 

avaliar estas transformações a fim de diagnosticar a situação atual e acompanhar o 

desenvolvimento das novas ações, além de constituir-se num exemplo para outras 

instituições.  

Assim, por meio do Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education 

(AISHE), instrumento usado para avaliar a sustentabilidade ambiental na Universidade 

de Passo Fundo, Brandli et al (2012) constataram que há diferenças significantes 

entre os cursos, resultado da falta de visão estratégica e de gestão da universidade. 

Por outro lado, o campo de atenção “Visão e Política” foi o que atingiu o índice mais 

elevado em sustentabilidade, o que aponta que existe um planejamento para 

aprimorar esta questão na instituição  

Nesta pesquisa desenvolvida na Universidade de Passo Fundo, 44% dos 

alunos concordam em parte que a sustentabilidade seja abordada de forma ideal pelas 

disciplinas do currículo do seu curso. Outro dado que se destaca é o fato de que 44% 

concordam em parte que a sustentabilidade seja tratada como algo amplo e 
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interdisciplinar pelo currículo. A maior parte das respostas dos alunos foi “não 

concordo, nem discordo” o que demonstra uma possível insegurança, falta de 

conhecimento sobre o tema ou sobre as ações desenvolvidas na UFP (BRANDLI et 

al, 2012). 

Demajorovic e Silva (2012) elaboraram uma pesquisa com o objetivo de 

identificar os desafios na incorporação da educação para a sustentabilidade em 

cursos de administração e como esse conhecimento influiu na carreira profissional de 

egressos de um curso de Administração com Linha de Formação Específica em 

Gestão Ambiental. Após a aplicação de um questionário aos alunos egressos e a 

realização de um grupo focal em fase posterior, foi apontado pelos respondentes que 

as práticas interdisciplinares foram importantes no seu processo de formação na 

medida em que contribuíram para o desenvolvimento de competências profissionais 

necessárias a um administrador com responsabilidade socioambiental.  

As competências mais citadas foram a capacidade de trabalho em equipe e de 

negociação com os atores sociais. Entretanto, destacaram-se a falta de conhecimento 

sobre saúde e segurança do trabalho e de aprofundamento na elaboração de projetos 

de desenvolvimento limpo. Ademais, a pesquisa chamou a atenção para outro fato: o 

mercado considera a questão da sustentabilidade como um desafio primordialmente 

tecnológico e não de promover melhorias em gerenciamento, o que acarreta a 

contratação de engenheiros em maior número do que de administradores 

(DEMAJOROVIC; SILVA, 2012). 

 Portanto, o desafio está não somente em incorporar os conteúdos de 

sustentabilidade no currículo mas também em entender como os administradores 

comprometidos com a questão socioambiental podem se legitimar no 

desenvolvimento de trabalhos na área dentro das organizações (DEMAJOROVIC; 

SILVA, 2012). 

Nesse sentido, Leff (2007, p. 261) tece uma crítica à configuração atual do 

ensino por não fomentar a interdisciplinaridade: “o ensino tradicional básico falha não 

tanto por ser disciplinar, mas por não impulsionar e orientar as capacidades cognitivas, 

inquisitivas e criativas do aluno e por estar desvinculado dos problemas de seu 

contexto sociocultural e ambiental”.  

Nejati e Nejati (2013) desenvolveram um estudo a fim de investigar as 
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percepções dos estudantes universitários em relação aos fatores de uma universidade 

sustentável através de uma escala para avaliar as práticas acadêmicas na área.   

Assim, os autores, após questionar 379 estudantes, concluíram que existem 

quatro aspectos essenciais que podem ser considerados como critérios para avaliar 

as práticas de sustentabilidade da universidade: 1) sensibilização da comunidade; 2) 

comprometimento e monitorização de sustentabilidade; 3) resíduos e energia; e 4) o 

uso do solo e planejamento. Segundo os autores, este estudo contribui não só com a 

apresentação das percepções dos estudantes sobre desenvolvimento sustentável, 

mas também traz informações relevantes para os gestores que poderão utilizar tais 

dados para avaliar as práticas da universidade (NEJATI;  NEJATI, 2013). 

O documento “The future we want”, documento elaborado durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em 

2012, e assinado por chefes de estado e de governo, destaca os aspectos necessários 

para alcançar um desenvolvimento sustentável: recursos financeiros adequados; 

indicadores claros para avaliar e monitorar os progressos; forte ênfase em práticas 

que podem ser replicadas; maior participação da comunidade de ensino superior para 

dar início a uma reação em cadeia para avançar na educação para a sustentabilidade 

tanto em setores formais e informais de ensino e aprendizagem (FILHO; MANOLAS; 

PACE, 2014).  

No que se refere às iniciativas das universidades, Watson et al (2013) avaliaram 

a contribuição dos currículos de Engenharia Civil e Ambiental do Instituto de 

Tecnologia da Geórgia para a sustentabilidade. Segundo os autores ainda são 

necessárias reformas para melhor educar os engenheiros sobre o impacto do seu 

trabalho para o meio ambiente e sociedade. Na instituição analisada, constatou-se 

que mais de 60% dos cursos de engenharia civil e ambiental haviam incorporado um 

ou mais tópicos relacionados à sustentabilidade no currículo. Por outro lado, os 

autores apontam que há potencial para melhorias e que há excessiva ênfase na 

dimensão ambiental, relegando as discussões sobre temas sociais em segundo plano.  

 Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior (2014), por sua vez, destacaram que os 

engenheiros desempenham uma atividade, por meio de tecnologias e produção de 

conhecimento, que impacta diretamente a sociedade e o meio ambiente. Por isso, os 

autores decidiram investigar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, quais as 
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competências necessárias a um profissional da área de engenharia, já que é 

fundamental que tenham não só capacitação técnica mas também uma consciência 

do seu papel social e dos aspectos ambientais e sociais da sua atividade.  

O estudo de Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior (2014) concluiu que as 

principais competências para que estes profissionais possam colaborar para o 

desenvolvimento sustentável são: “pensamento sistêmico, pensamento crítico, 

interdisciplinaridade, identificação dos impactos de sua atuação como engenheiro(a) 

sobre os sistemas sociais e ambientais e valores e ética” (LOUREIRO; PEREIRA; 

PACHECO JÚNIOR, 2014).  

Sipos, Battisti e Grimm (2008) propõe objetivos de aprendizagem que podem 

ser integrados ao currículo. Estes objetivos de aprendizagem foram organizados em 

três aspectos: cabeça, mãos e coração, constituindo-se em fatores cognitivos, 

psicomotores e afetivos. Segundo os autores, universidades e cursos que consideram 

estes objetivos possuem elevado potencial para aplicação do método chamado de 

Aprendizagem Transformadora em Sustentabilidade (TSL).  

Os objetivos de aprendizagem relacionados à dimensão cognitiva devem 

buscar atingir a aprendizagem nos seguintes aspectos: engajamento cognitivo 

(concentração numa tarefa que exige esforço mental); currículo interdisciplinar, 

pensamento crítico; pensamento sistêmico; conhecimento sobre sustentabilidade, 

conhecimento sobre cidadania global (consciência das responsabilidades como 

cidadão do mundo).  

Já os objetivos de aprendizagem relacionados à dimensão psicomotora, 

separados por níveis, são: Nível “Pessoal” (aprendizagem pela experiência, 

aprendizagem contextualizada); Nível “Sala de aula” (ambiente de aprendizagem 

democrático e participativo; resolução de conflitos); Nível “Comunidade” (colaboração 

entre a comunidade acadêmica).  

Por outro lado, na dimensão afetiva, os objetivos de aprendizagem são: a) 

Empoderamento, o que significa dar maior poder de participação; b) Criatividade, por 

meio da inserção de novos métodos; c) Diversão, ou seja, promover a aprendizagem 

de forma agradável e lúdica; d) Pensamento voltado para a criação de alternativas; 

Inclusão (acesso igualitário aos cursos e atividades); e) Contexto local 

(posicionamento do currículo dentro do contexto da vida dos estudantes e da 
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comunidade local). 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável nas Instituições de Ensino 

Superior é essencial para o seu próprio aprendizado, na orientação de ações futuras, 

na educação e empoderamento da sociedade (AXELSSON; SONESSON;  

WICKENBERG, 2008). 

Neste sentido, Silva et al (2013) buscaram compreender como a Educação para 

a Sustentabilidade (EpS) pode auxiliar no processo de tomada de decisão a partir de 

uma pesquisa quantitativa junto aos alunos de administração na cidade de Recife, em 

Pernambuco. Os objetivos da pesquisa foram atendidos através da análise dos 

seguintes aspectos: a) perfil socioeconômico dos respondentes; b) comportamento de 

consumo, investigando o nível de consciência dos alunos investigados; c) discussão 

sobre o papel da Educação para a Sustentabilidade (EpS) no comportamento dos 

estudantes e na formação de administradores mais conscientes durante o processo 

de tomada de decisão sobre os seus impactos no meio ambiente. 

O estudo concluiu que a maior parte dos respondentes eram homens, solteiros, 

com renda familiar acima de R$ 5.100,01 e nascido a partir de 1980. Para os autores, 

estes quesitos influenciam o comportamento de consumo. Com relação aos itens que 

investigaram o comportamento dos alunos, notou-se que, de forma geral, há uma 

preocupação com o meio ambiente por meio de ações cotidianas de visam minimizar 

o uso de energia, água e materiais. Houve também perguntas sobre hábitos de 

mobilidade, compra e reciclagem. 

Com o objetivo de ampliar ainda mais o consumo consciente, Silva et al (2013, 

p. 155) recomenda “um trabalho de sensibilização e incentivo em relação a um 

comportamento mais ético e responsável, por meio da intensificação da EpS durante 

o curso de Administração”, o que poderia favorecer mudanças de comportamento 

tanto no âmbito da vida particular quanto no desempenho das atividades profissionais.  

Para os autores, a Educação para a Sustentabilidade pode ainda aumentar a 

capacidade de reflexão do indivíduo tanto no papel de cidadão tanto no papel de 

tomador de decisão no âmbito profissional. Entretanto, Silva et al (2013) lembram que 

a mudança deve contar com o engajamento de alunos, professores e funcionários, 

inserção da temática no currículo e práticas visíveis nas universidades. 

No Quadro 13, Rusinko (2009) apresenta a matriz abaixo com o objetivo de 

desenvolver opções para integrar a Sustentabilidade nas Instituições de Nível 
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Superior de modo que os gestores possam tomar decisões estratégicas mais 

apropriadas.  

 
 
 

Quadro  13 – Matriz para integração da Sustentabilidade nas IES 
 

                           Estrutura existente                Nova estrutura 

Restrito (disciplina 
específica) 

I. Integrar aos cursos 
ou programas existentes 

II. Criar disciplina 
específica em sustentabilidade 
em curso ou programa  

 

Amplo 
(interdisciplinaridade) 

III. Integrar aos 
requisitos comuns de 
toda a universidade 

IV. Criar disciplina 
interdisciplinar com foco em 
sustentabilidade em curso ou 
programa 

Fonte: Adaptado de Rusinko (2009) 
 
 
O quadrante I representa a integração da Sustentabilidade nas IES por meio 

de estruturas existentes, com foco restrito a uma disciplina. Um exemplo deste tipo de 

decisão é a integração da sustentabilidade como um tópico, um estudo de caso ou 

módulo em uma disciplina já existente em Administração ou em outra disciplina, seja 

da área de negócios ou não.  

As principais vantagens do Quadrante I são: a) facilidade de implementação; b) 

baixa necessidade de apoio da administração; c) uso de poucos recursos. Por outro 

lado, deve-se considerar que a integração limitada e não uniforme dentro das IES 

como uma desvantagem deste tipo de decisão. O uso é recomendado em 

universidades motivadas e com recursos limitados. 

O Quadrante II representa a integração da sustentabilidade nas IES de forma 

mais restrita, com foco numa disciplina específica, mas criando uma nova estrutura. 

Um exemplo deste tipo de decisão inclui a criação de um Curso em Sustentabilidade 

e Negócios ou a criação de uma disciplina específica com concentração em 

sustentabilidade. A criação de um Bacharelado em Negócios Sustentáveis é um 

exemplo dessa abordagem.  

As principais vantagens do Quadrante II são: a) ter uma identidade própria 

como disciplina; b) abordagem padronizada do tema. Entretanto, é relevante destacar 

que apresenta as seguintes desvantagens: a) pode isolar o tema Sustentabilidade; b) 

demanda mais recursos e apoio da administração que o Quadrante I. O uso é 
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frequente em universidade de possuem amplo acesso a recursos e que desejam 

oferecer uma disciplina voltada exclusivamente ao tema. 

O Quadrante III representa a integração da sustentabilidade em estruturas já 

existentes, mas de forma ampla. Este tipo de decisão pode ser ilustrado por uma ou 

mais disciplinas comuns obrigatórias em toda a universidade. As principais vantagens 

deste modelo são: a) a Sustentabilidade é abordada em cursos já existentes; b) 

grande número de alunos expostos ao tema. Já as desvantagens deste tipo de 

decisão consistem em: necessidade de recursos significativos e apoio da 

administração. A aplicação é recomendada nos casos em que se deseja priorizar a 

interdisciplinaridade. 

O Quadrante IV representa a integração da Sustentabilidade nas IES através 

de novas estruturas, mas de forma mais ampla, com foco interdisciplinar. Um exemplo 

dessa decisão é a criação de um novo curso interdisciplinar que pode ser introdutório 

ou de conclusão em sustentabilidade. Uma capacitação concomitante em 

sustentabilidade e cadeia de suprimentos oferecida por um programa global de MBA 

por diferentes universidades em países diversos é apontada como um exemplo de 

interdisciplinaridade que permite expandir os limites do conhecimento.  

Com relação às vantagens do Quadrante IV, pode-se mencionar: a) a 

Sustentabilidade tem uma identidade própria, mas de forma interdisciplinar; b) 

Quantidade elevada de alunos expostos ao tema. Todavia, as desvantagens deste tipo 

de decisão consistem em: necessidade de recursos significativos e apoio da 

administração. Quando a Sustentabilidade perpassa toda a universidade e ainda 

atinge o ambiente externo, ela configura-se como um objetivo estratégico da 

instituição. 

Altomonte et al (2016) relatam as experiências da criação de um portal online 

e de um aplicativo de celular com o objetivo de suscitar a aprendizagem interativa (e-

learning e m-learning) no apoio a disciplinas em Sustentabilidade, podendo ainda 

promover a motivação e o engajamento nos estudantes em relação ao tema e ser 

capaz de gerar debate sobre os resultados obtidos, testar a aceitação dos usuários, 

comparar com os dados de outras instituições e receber feedback. O questionário foi 

aplicado aos usuários da Plataforma europeia de e-learning (EDUCATE Portal) e 

aplicativo de celular (EDUCATE on SITE).  

O Portal EDUCATE oferece várias funcionalidades como acesso à ampla base 

de informações, fórum de discussão, sugestões de leitura, possibilidade de fazer 
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perguntas aos instrutores, consultar as perguntas mais frequentes e fornecer 

feedback. 

Os resultados da pesquisa de Altomonte et al (2016) demonstraram evidências 

empíricas de que a informação e a comunicação por meio de tecnologias podem 

contribuir substancialmente para inserir a sustentabilidade no Ensino Superior, por 

permitir uma aprendizagem interativa, contextualizada e flexível. Os autores, 

entretanto, lembram que o layout e a interface das ferramentas de e-learning e m-

learning precisam ser intuitivos e favorecer o engajamento para atrair os usuários e 

expandir as oportunidades. Por fim, destacam que as tecnologias não podem 

substituir por completo a interação face-a-face entre professor e aluno, mas deve ser 

combinada às formas tradicionais de ensino/aprendizagem. 

Em 2010, Universitas Indonesia (UI) desenvolveu o UI GreenMetric World 

University Ranking com o objetivo de tornar viável o intercâmbio de informações sobre 

as suas práticas de sustentabilidade. A pontuação obtida serve também como um guia 

para orientar as ações nos campi universitários (TIYARATTANACHAI; HOLLMANN, 

2016).  

Tiyarattanachai e Hollmann (2016) compararam a percepção dos stakeholders 

nos Campi Verdes e nos Campi Não-Verdes das universidades da Tailândia com o 

objetivo de avaliar a satisfação com relação às práticas sustentáveis e a percepção 

da qualidade de vida. Os participantes da pesquisa foram solicitados a responder se 

determinadas práticas eram importantes a serem desenvolvidas pela universidade e 

se eram responsáveis por melhorar a qualidade de vida.  

As perguntas do estudo desenvolvido por Tiyarattanachai e Hollmann (2016) 

versavam sobre os seguintes pontos: economia de energia e água, gestão dos 

resíduos, disponibilização de espaços verdes, gestão ambiental, políticas de 

mitigação das mudanças climáticas, condições de transporte para a universidade, 

educação ambiental e ainda se as práticas de sustentabilidade seriam um critério de 

seleção a ser considerado pelos candidatos no momento de escolher a universidade 

a ser cursada. Os resultados da pesquisa demonstraram que os stakeholders da 

“Universidade Verde” sentiam-se mais satisfeitos e tinham melhor percepção de 

qualidade de vida do que os stakeholders da “Universidade Não-Verde” estudada. Os 

resultados também sugerem que as universidades devem adotar os critérios 

estabelecidos pelo UI GreenMetric World University Ranking a fim de ampliar as 

práticas de sustentabilidade nos campi e a qualidade de vida dos stakeholders. 
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No UI GreenMetric World University Ranking 2015, as universidades brasileiras 

que figuravam nas seguintes colocações numa listagem com um total de 407 

universidades: Universidade Federal de Lavras, na 39º colocação; Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, na 192º posição; Universidade de São Paulo, 

na 254º; Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na 307ª posição; 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na 308ª; Universidade Federal de São 

Paulo, na 315ª; Universidade Federal de Itajubána 365ª posição; Universidade Federal 

de Pernambuco na 391ª.  (UI GreenMetric World University Ranking; 2015) 

Isto demonstra o esforço de determinadas universidades em incutir a questão 

da sustentabilidade nos seus processos. Essa busca por mudanças na universidade 

relaciona-se com as novas atribuições adquiridas pela universidade no contexto atual 

como demonstra Gonçalves-Dias, Herrera e Cruz (2013, p. 148): 

 

O papel a ser desempenhado pelas universidades na transição para a 

sustentabilidade afigura-se como um processo de múltiplas dimensões. 

Entretanto, acredita-se que a universidade seja um local privilegiado, que 

possa contribuir com a geração de uma cultura que incentive práticas, 

atitudes e comportamentos positivos em relação à sustentabilidade, além de 

gerar questões e reflexões sobre as próprias práticas, propondo novas formas 

de trabalhar e participar da vida social. 

 

Atherton e Giurco (2013) detalham as estratégias adotadas pela Universidade 

de Tecnologia, em Sidney, Austrália, com relação ao transporte, redução do uso de 

papel e mitigação das alterações climáticas. As ações voltadas para o clima 

consistiram na implementação de medidas de eficiência energética na universidade a 

fim de reduzir as emissões, particularmente no que se refere à iluminação, 

aquecimento, ventilação e ar-condicionado; à instalação de sistemas fotovoltaicos e 

no monitoramento das emissões de gases do efeito estufa, entre outras práticas. 

Com o objetivo de facilitar o transporte e reduzir a emissão de gases poluentes, 

foram adotadas as seguintes medidas: aumentar e promover as videoconferências e 

outras opções de tecnologia para reduzir a necessidade de viagens; promover 

políticas de emprego flexível também com o intuito de reduzir as viagens; incentivar o 

uso de bicicletas, disponibilizando bicicletários, chuveiros e armários; incentivar o uso 

de transporte público por funcionários e alunos, etc. Para a redução do uso do papel, 

decidiu-se implantar as seguintes práticas: uso de papel reciclado; compra de 
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fornecedores com bom desempenho ambiental; recipientes destinados 

exclusivamente à separação de papéis para a reciclagem; melhorar dados sobre 

compra, uso e eliminação do papel, etc. Para outras universidades que desejam 

adotar iniciativas semelhantes, engajar os stakeholders é crucial para o sucesso do 

projeto de desenvolvimento da sustentabilidade no campus (ATHERTON; GIURCO, 

2013). 

Brundiers e Redman (2010) abordam a importância das situações de 

aprendizagem no mundo real para que os estudantes possam aprender a unir 

conhecimento a ações em sustentabilidade. Neste ambiente, será possível negociar, 

criticar e refletir sobre conceitos e métodos aplicados na resolução de problemas. A 

aprendizagem no mundo real envolveria os seguintes métodos: a) analisar casos reais 

de problemas na área da sustentabilidade na sala de aula; b) visitar locais a fim de 

entender como as questões em sustentabilidade vistas em sala foram gerenciadas; c) 

simulação da realidade por meio de jogos como simular uma reunião sobre 

determinado tema a fim de desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de 

resolução de conflitos. Nesta pesquisa, feita numa universidade americana, notou-se 

também que, os alunos são orientados a desenvolver um estudo de caso ao longo do 

semestre, usando o campus como um laboratório em sustentabilidade, elaborando 

projetos de criação, melhoria e avaliação de produtos, métodos e processos. 

Müller-Christ et al (2014) apontam alguns pontos-chave mencionados durante 

a 4ª Conferência da Unesco sobre Educação Superior para o Desenvolvimento 

Sustentável no que tange ao Campus, ao Currículo e à Comunidade. No que se refere 

ao Campus, os dirigentes destacaram os seguintes aspectos como essenciais para 

promover a sustentabilidade no nível acadêmico: a) ênfase no bem-estar dentro do 

campus, promovido por meio de programas e atividades, com a participação dos 

estudantes; b) participação de todos os membros da comunidade, sobretudo da alta 

administração; c) comunicação aberta e ampla dentro e fora do campus e ações 

condizentes com o que é comunicado; d) conexão entre accountability e 

sustentabilidade, já que a universidade possui responsabilidade na mudança da 

sociedade; e) estímulo à inovação, usando o campus como um laboratório vivo para 

experiências. As ONG’s poderiam auxiliar a universidade nos primeiros passos rumo 

a projetos inovadores; f) busca por modelos que possam ser replicados em toda a 

comunidade ao redor, transcendendo os limites físicos da universidade. 

Em relação ao Currículo, Müller-Christ et al (2014) destacaram que na 
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Conferência da Unesco se estabeleceram os seguintes propósitos: a) oferecer um 

curso complementar em sustentabilidade, já que introduzir o tema em todos os cursos 

é um projeto a longo prazo; b) obter o apoio de pessoas engajadas com a 

sustentabilidade no ensino superior; b) tirar proveito da pressão externa exercida pelo 

governo, mercado de trabalho e sociedade para promover mudanças na universidade; 

c) presença de controladores internos como um guia ou uma declaração em 

sustentabilidade; d) incentivar o desenvolvimento profissional por meio da capacitação 

em sustentabilidade no ensino superior. Por outro lado, os desafios apontados em 

relação à Comunidade são: a) transformar a universidade num lugar de troca de 

experiências com os stakeholders enquanto trabalha na resolução dos problemas da 

comunidade; b) envolver os estudantes com o mundo real; c) elaborar e aplicar 

critérios de monitoramento da qualidade. 

Sá (2016) desenvolveu um estudo que analisa a percepção dos                                                                       

alunos do curso de ciência ambiental de uma instituição de ensino superior. Por meio 

deste trabalho, os discentes avaliaram a necessidade de buscar a autosuficiência nas 

operações do campus (água, energia, reciclagem, etc) como uma prioridade 

estratégica, o que sugere uma diferença significativa entre a imagem desejada pela 

universidade e a imagem percebida pelos alunos. A autora sugere a realização de 

sessões de brainstorming com os alunos para refletir sobre soluções para implantação 

de medidas de sustentabilidade.  

Na pesquisa de Sá (2016), 55% dos alunos do curso de ciência ambiental 

acreditam que uma universidade sustentável deve ser fortemente comprometida com 

“garantir um bom sistema de transporte para fácil acesso e movimentação entre os 

campi (considerando condições de acessibilidade para pessoas com deficiência” (Sá, 

2016, p. 148). 

Sá (2016) concorda que ainda não há um projeto de ampla abrangência com o 

objetivo de zerar o impacto das atividades do campus onde se localiza o curso 

estudado no que se refere à água, energia e resíduos na universidade estudada. A 

autora também acredita que qualquer iniciativa de sustentabilidade que deixar de fazer 

uma comunicação adequada perde a oportunidade de engajar a comunidade 

acadêmica, de posicionar a sua imagem para a sustentabilidade e aumentar a sua 

atratividade interna e externamente.  

Por sua vez, Nunes (2013) realizou uma pesquisa com o objetivo de propor 

diretrizes para implementação de uma agenda ambiental em um Instituição de Ensino 
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Superior com base no Programa A3P do Ministério de Meio Ambiente. A autora sugere 

que uma série de metas referentes ao eixo de recursos naturais a serem implantadas 

no Plano de Gestão da universidade, tais como, acompanhar do consumo de água; 

promover campanhas de conscientização para redução do consumo; propor 

instalações hidro sanitárias mais econômicas, implementar sistema de captação, 

armazenamento e utilização de água proveniente das chuvas; controlar o uso da água 

para limpeza de área comum.  

Nesse mesmo sentido, Nunes (2013) tece uma série de recomendações com 

relação ao consumo de energia: fazer um diagnóstico das instalações elétricas, 

promover campanhas de conscientização para redução do consumo de energia; 

propor a aquisição de equipamentos que reduzam o consumo de energia; dar 

preferência ao sistema de luz natural, entre outras. 

No caso de não cumprimento de metas e objetivos no que tange à um Programa 

de Gestão Ambiental por parte da comunidade acadêmica por falta de comunicação e 

estímulo, Nunes (2013) sugere a elaboração de um Plano de Comunicação capaz de 

mobilizar a todos os envolvidos da importância das questões socioambientais. 

No capítulo seguinte, apresenta-se a Metodologia, no qual são detalhados os 

meios utilizados para atingir os objetivos da pesquisa. Assim, descrevem-se os 

procedimentos adotados com relação ao teste piloto, a seleção da amostra, a coleta 

de dados e o questionário. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa realizou-se uma revisão da literatura 

nas bases Scielo, Scopus e Web of Science, além de dissertações, teses e livros, com 

o propósito de fornecer o embasamento teórico necessário ao tema, apresentar os 

pontos de vistas de diferentes autores, extrair conceitos para elaboração do 

questionário e demonstrar um panorama do assunto na sociedade atual. 

O questionário, construído a partir da revisão da literatura, foi aplicado aos 

docentes do Curso de Ciência Ambiental da universidade em pesquisa. 

Através da perspectiva da estatística descritiva foram analisados os dados 

coletados. Na abordagem qualitativa foram tratadas as variações referentes aos 

aspectos percebidos pela amostra após a aplicação dos questionários.  

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória com base nos objetivos 

(GIL, 2002), bibliográfica de acordo com os procedimentos técnicos (GIL, 2002), 

qualiquantitativa (método misto) e utiliza um estudo de caso. 

As pesquisas exploratórias visam proporcionar maior familiaridade com o 

problema a fim de torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Assim objetiva, 

sobretudo, o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições (GIL, 2002). 

A pesquisa bibliográfica caracteriza-se como exploratória, já que o propósito 

primordial deste tipo de estudo é aprofundar uma ideia, constituir hipóteses e tornar o 

assunto mais familiar. A pesquisa bibliográfica é constituída por livros e artigos 

científicos em contraposição à diversidade de fontes possíveis numa pesquisa 

documental (GIL, 2002). Lakatos e Marconi (2003) corroboram com esta afirmação ao 

argumentarem que a pesquisa bibliográfica é uma síntese dos principais trabalhos 

realizados sobre o tema, fornecendo dados atuais relevantes. Assim, o estudo da 

literatura auxiliaria a organizar o trabalho, evitar erros e orientar questionamentos. 

 Segundo Yin (2010), uma pesquisa qualitativa se justifica quando se deseja 

estudar um cenário real, descobrir como as pessoas lidam com uma situação ou 

capturar a riqueza do contexto da vida cotidiana dos indivíduos. Desta forma, uma 

pesquisa qualitativa com foco nas publicações em Ensino Superior e Sustentabilidade 

é capaz de discutir a situação do assunto em um período selecionado através dos 

artigos presentes na revisão de literatura. 

 Por outro lado, o presente estudo configura-se também como quantitativo ao 
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enfatizar a objetividade na coleta e análise dos dados obtidos por meio da Base de 

Dados Scopus. Há ainda uma análise dos dados numéricos através de procedimentos 

estatísticos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

 A pesquisa de métodos mistos permite um entendimento maior do problema de 

pesquisa do que o uso da pesquisa qualitativa ou quantitativa isoladamente. Além 

disso, a pesquisa de métodos mistos possui potencialidades que compensam os 

pontos fracos de outras metodologias. Pode-se dizer ainda que este tipo de pesquisa 

que mescla diferentes formas de estudo encoraja uma visão sistêmica do mundo, 

além de dar liberdade ao pesquisador para optar entre todos os métodos de pesquisa 

disponíveis (CRESWELL; CLARK, 2013). 

Segundo Gil (2002), a utilização do estudo de caso é mais adequado para 

estudos exploratórios e descritivos. O processo de coleta de dados é mais complexo, 

já que utiliza mais de uma técnica. O uso de procedimentos diversos é necessário 

para garantir a qualidade dos resultados obtidos. Estes resultados são provenientes 

da convergência ou divergência das observações feitas através de métodos distintos, 

evitando a subjetividade do pesquisador. Em termos de coleta de dados, o estudo de 

caso é o método mais completo de pesquisa, por utilizar dados oriundos de pessoas 

quanto de documentos, já que “os dados podem ser obtidos mediante análise de 

documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, observação espontânea, 

observação participante e análise de artefatos físicos” (GIL, 2002). 

Assim, segundo Gil (2002), como o estudo de caso utiliza diferentes 

procedimentos de coleta de dados, o processo de análise e interpretação desses 

dados, também pode envolver diferentes modelos de análise. 

De acordo com Stake (2000), existem três modalidades de estudos de caso: 

intrínseco, coletivo e instrumental. Pode-se definir o estudo de caso intrínseco como 

aquele em que o objeto da pesquisa é o próprio caso, pois o pesquisador deseja 

conhecer em profundidade o problema, sem se preocupar com o desenvolvimento de 

alguma teoria. No estudo de caso coletivo, entretanto, o propósito é analisar uma 

população, aprimorar o conhecimento acerca do universo em que estão inseridos. 

O estudo de caso instrumental, por outro lado, é realizado com o objetivo de 

desenvolver o conhecimento, redefinir um determinado problema. O pesquisador, 

nesta situação, não tem interesse específico no caso, mas reconhece que é útil para 

atingir determinado objetivo. A presente pesquisa trata-se de um estudo de caso 

instrumental, pois este método de estudo será utilizado como um meio para atingir o 
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objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho. 

A técnica de pesquisa selecionada foi o questionário. Dentre as vantagens 

expostas por Lakatos e Marconi (2003) deste instrumento de coleta de dados 

destacam-se: economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados; atinge 

um maior número de pessoas simultaneamente; abrange uma área geográfica mais 

ampla; obtém respostas mais rápidas e mais precisas, entre outras.  

Por outro lado, há desvantagens que são apresentadas por Lakatos e Marconi 

(2003), dentre elas: percentagem pequena de questionários que voltam (em torno de 

25% de retorno); grande número de perguntas sem respostas; a devolução tardia 

prejudica o calendário e a sua utilização; impossibilidade de ajudar o informante em 

questões mal compreendidas. 

 

 

3.1 ALINHAMENTO DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia de pesquisa está diretamente relacionada com os fundamentos 

teóricos abordados. O Quadro 14 demostra a interação entre o contexto, o problema, 

as questões de pesquisa, os objetivos (gerais e específicos) e a natureza dos objetivos 

e dados, além da conexão com os métodos e instrumentos de investigação. 
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Quadro 14 – Alinhamento 3 da metodologia de pesquisa 

 Objetivos  Estratégia da metodologia 

Contexto Problema Geral Específico Questões  Dados Método Instrumento 

C1  
Escassez de 
recursos naturais; 
aquecimento 
global; crise 
energética. 

 
 

C2 
Necessidade de 
formação de 
profissionais 
capacitados, com 
visão sistêmica 
das implicações 
das suas 
atividades na 
esfera da 
sustentabilidade  

SP – Qual a 
percepção da 
sustentabilidade 
dos professores do 
Curso de 
Graduação em 
Ciência Ambiental 
de uma Instituição 
de Ensino 
Superior? 

OG - Diagnóstico 
da percepção de 
sustentabilidade 
dos docentes do 
Curso de 
Graduação em 
Ciência Ambiental 
e sugerir 
possíveis 
mudanças nas 
práticas da 
universidade com 
vistas a torná-la 
mais sustentável. 
 

 
 
 
 
 
 

 

1-Apresentar os 
novos desafios da 
Educação Superior 
por meio da revisão 
da literatura; 
 
2-  Abordar o papel 
das Instituições de 
Ensino Superior no 
que tange ao 
Desenvolvimento 
Sustentável por meio 
da literatura; 
 
3- Destacar as 
práticas de 
sustentabilidade por 
meio da literatura. 
 

 

OE1 -Qual são os novos 
desafios das Instituições de 
Ensino Superior? 
 

 
 
OE2 - Qual o papel das 
Instituições de Ensino 
Superior no que tange ao 
Desenvolvimento 
Sustentável? 
 

 
 
OE3 -  Quais são as principais 
medidas de sustentabilidade  
abordadas pela literatura? 
 

Qualitativo 
 
 
 
 
 
Qualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
Qualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliográfica 
 
 
 
 
 
Bibliográfica 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigos, 
documentos e 
livros 

 
 
 
Artigos, 
documentos e 
livros 

 
 

 
 
 
Artigos, 
documentos e 
livros 

 
 

 
 

 

Fonte:  Elaboração própria (2016)
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3.2  ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram planejadas as seguintes etapas: 

 Revisão da literatura com o objetivo de identificar os principais tópicos de 

interesse com relação ao tema; 

 Construção do instrumento de coleta de dados; 

 Aplicação de teste piloto para validação do questionário 

 Efetivação da coleta de dados junto a amostra selecionada; 

 Análise dos dados através da estatística descritiva. 

 

A revisão da literatura, a primeira das etapas descritas acima, está presente no 

Capítulo 2. As demais estão detalhadas a seguir. 

 

3.3 CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

As perguntas do questionário são provenientes da revisão da literatura como 

pode ser observado abaixo, no Quadro 15.  
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Quadro 15 – Perguntas do questionário em relação à literatura 

Pergunta Artigos 

1. Como você avalia o desenvolvimento das práticas 
sustentáveis na universidade nos últimos 5 anos: (Houve 
retrocesso, Não houve nenhum avanço, Houve um 
pequeno avanço, Tornou-se um modelo para outras 
instituições). 

Práticas De Sustentabilidade: Vanalle e Santos (2014); Cohen e 
Winn (2007); Zamcopé, Ensslin e Ensslin (2012); Nejati e Nejati 
(2013); Müller-Christ et Al (2014);  Tiyarattanachai e Hollmann 
(2016); Atherton e Giurco (2013); Santos; Buarque e Nascimento 
(2013); Souza (2016);Tiyarattanachai e Hollmann (2016);  UI 
GreenMetric World University Ranking (2015);  Müller-
Christ et al (2014) 

Redução do consumo de água Silva et al (2013); Tiyarattanachai e Hollmann (2016) 

Captação e uso de águas pluviais Souza (2016); Silva et al (2013); Tiyarattanachai e Hollmann 
(2016) 

Economia de energia Souza (2016); Cavalcanti (2012); Nejati e Nejati (2013); Nosso 
Futuro Comum; Silva et al (2013); Atherton e Giurco  (2013) 

Uso de fontes renováveis de energia Souza (2016); Vanalle e Santos (2014) 

Oportunidades de estágio na área de desenvolvimento 
sustentável tanto na universidade quanto em entidades 
parceiras 

Mota e Silva (2009); Souza (2016); Brundiers e Redman (2010) 

Oportunidades de trabalho voluntário  Mota e Silva (2009); Martine e Alves (2015); Pereira, Mercuri e 
Bagnato (2010);  Brandli et al, 2012; Almeida Filho (2008); 
Demajorovic e Silva (2012); Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior 
(2014); Brundiers e Redman (2010) 

Incentivo à atividades extracurriculares Pereira, Mercuri e Bagnato (2010);  Brandli et al, 2012; Almeida 
Filho (2008); Demajorovic e Silva (2012); Loureiro, Pereira e 
Pacheco Júnior (2014);  Brundiers e Redman (2010) 

Campanhas educativas sobre o meio ambiente Zamcopé, Ensslin e Ensslin  (2012);  Almeida Filho (2008); 
Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior (2014) 
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Acessibilidade a deficientes físicos Souza (2016) 

Comunicação das práticas sustentáveis desenvolvidas na 
instituição 

Altomonte et al (2016); Müller-Christ et al (2014); Dias Sobrinho 
(2014) 

Destinação correta dos resíduos (químicos, perigosos, 
orgânicos, recicláveis) 

Silva et al (2013); Tiyarattanachai e Hollmann (2016); Cohen e 
Winn (2007); Vanalle e Santos (2014); Atherton e Giurco (2013); 
Nejati e Nejati (2013) 

Compras de produtos de menor impacto ambiental Atherton e Giurco  (2013) 

Pergunta Artigos 

2. Dentre as práticas sustentáveis abaixo, quais são as 
que você considera como prioridades para os próximos 5 
anos? (Marque no máximo 5 opções)  

Cohen e Winn (2007); Nejati e Nejati (2013); Filho, Manolas e 
Pace (2014) 

Coleta seletiva de materiais recicláveis Silva et al (2013), Souza (2016); Silva et al (2013); Tiyarattanachai 
e Hollmann (2016); Cohen e Winn (2007); Vanalle e Santos 
(2014); Atherton e Giurco (2013); Nejati e Nejati (2013) 

Uso das águas pluviais para a irrigação de jardins e uso nos 
sanitários 

Souza (2016); Silva et al (2013); Tiyarattanachai e Hollmann 
(2016) 

 
Uso de fontes renováveis de energia 

Souza (2016); Vanalle e Santos (2014) 

Dar preferência a bens e produtos com menor impacto 
ambiental nas compras da universidade 

Atherton e Giurco  (2013) 

Implantar um setor específico para tratar de assuntos 
relacionados à sustentabilidade 

Brandli et al (2012); Zamcopé, Ensslin e Ensslin (2012);  

(Demajorovic; Silva, 2012); Nejati e Nejati (2013) 

Investimento em tecnologias em prol do desenvolvimento Macedo et al (2005); Souza (2016);  Arbix e Consoni (2011); 



75 

 

   

sustentável Altomonte et al (2016);  Nosso Futuro Comum; Santos (2012);  
Cohen e Winn, (2007); Cavalcanti (2012); Pereira (2009); Vanalle 
e Santos (2014); Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior (2014); 
 Atherton e Giurco  (2013) 

Uso de lâmpadas e aparelhos de baixo consumo de energia Souza (2016); Cavalcanti (2012); Nejati e Nejati (2013); Nosso 
Futuro Comum; Silva et al (2013); Atherton e Giurco  (2013) 

Melhorias nos acessos (rampas e elevadores) para deficientes 
físicos 

Souza (2016);  Mota e Silva (2009); Santos et al (2015) 

Promover o engajamento de toda a comunidade acadêmica 
(alunos, professores, técnicos e alta direção) 

Silva et al (2013) 

Cursos de extensão na área socioambiental voltados para a 
comunidade externa 

Romão (2013); Macedo et al (2005); Brandli et al (2012) 

Incorporar a sustentabilidade à missão e visão da 
universidade 

Dias Sobrinho (2014) e PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional da universidade); Brandli et al (2012) 

Soluções em transporte a fim de reduzir a emissão de 
poluentes 

Silva et al (2013); Tiyarattanachai e Hollmann (2016); Evangelista 
(2010); Atherton e Giurco (2013) 

Construções sustentáveis com certificação ambiental dentro 
do campus 

Souza (2016) 

Disponibilizar recursos financeiros para ações relacionadas à 
sustentabilidade 

Rusinko (2009) 

Outro:  
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Perguntas Artigos 

3. Qual você considera como a principal barreira na 
implantação da sustentabilidade na universidade?  
 

 

Falta de engajamento da comunidade acadêmica Silva et al (2013) 

Escassez de recursos financeiros para a execução de práticas 
sustentáveis 

Rusinko (2009) 

Falta de corpo técnico especializado Mourão (2007); Costa (2012);   

Problemas na gestão administrativa e acadêmica Souza (2016); Pereira, Mercuri e Bagnato (2010); Nascimento et 

al  (2015); Vanalle e Santos  (2014); Brandli et al (2012) 

Falta de exigência pelos stakeholders Evangelista (2010);  Tiyarattanachai e Hollmann (2016); 

Zamcopé, Ensslin e Ensslin  (2012); Atherton e Giurco (2013) 

4.Como você considera o grau de engajamento da 
comunidade acadêmica. (Muito baixo, Baixo, Médio, Alto 
e Muito alto). 

Silva et al (2013) 

5. As universidades têm potencial para responder aos 
desafios impostos pelos problemas sociais e ambientais. 
(Discordo totalmente, Discordo, Não concordo nem 
discordo, De acordo e Totalmente de acordo). 

Costa (2012) 

6. A mudança de hábitos em prol da sustentabilidade 
exige uma reforma em todos os níveis educacionais. 
(Discordo totalmente, Discordo, Não concordo nem 
discordo, De acordo, Totalmente de acordo). 

Ciurana; Filho, 2006 
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Perguntas Artigos 

7.Qual a melhor forma de abordar a sustentabilidade no 
Ensino Superior?  
 
De forma interdisciplinar nas disciplinas já existentes 
Como uma disciplina obrigatória 
Como uma disciplina optativa 
Por meio de um curso de graduação em Sustentabilidade 
Em eventos e projetos educativos 

Rusinko (2009); Martins, Mata e Costa (2006) Chaui (2003); 
Dalbosco (2015); Souza (2016); Almeida Filho (2008); Mourão 
(2007); Pereira, Mercuri e Bagnato (2010); Brandli et al (2012);  
Demajorovic e Silva (2012); Watson et al (2013);  Sipos, 
Battisti e Grimm (2008); Silva et al (2013); Müller-Christ et al 
(2014) 

8. De forma geral, considero que os currículos de 
graduação da universidade possuem conteúdos 
suficientes sobre desenvolvimento sustentável. 
(Discordo totalmente, Discordo, Não concordo nem 
discordo, De acordo, Totalmente de acordo) 

Chaui (2003); Dalbosco (2015); Souza (2016); Almeida Filho 
(2008); Mourão (2007); Pereira, Mercuri e Bagnato (2010); Brandli 
et al (2012);  Demajorovic e Silva (2012); Watson et al (2013); 
 Sipos, Battisti e Grimm (2008); Silva et al (2013); Müller-
Christ et al (2014); Rusinko (2009) 

9. Acredito que os alunos de graduação da universidade 
estarão aptos a buscar soluções sustentáveis nos seus 
locais de trabalho: (Discordo totalmente, Discordo, Não 
concordo nem discordo, De acordo, Totalmente de 
acordo). 

Neves (2007); Ladeira, Santini e araújo (2015);  Dalbosco (2015);  
Souza (2016); Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior (2014); 
Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior (2014) 

10. Implantação de um aplicativo de celular voltado para a 
sustentabilidade dentro da comunidade acadêmica. A 
escala varia de 1 (Sem importância) a 5 (Extremamente 
importante). Assinale o grau de importância .  

Altomonte et al (2016);  Neves (2007); Santos, Buarque e 
Nascimento  (2013); Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior (2014); 
Müller-Christ et al (2014) 

11. Uso de indicadores de desempenho a fim de auxiliar 
na avaliação das práticas de sustentabilidade 
implementadas pela universidade. A escala varia de 1 
(Sem importância) a 5 (Extremamente importante). 
Assinale o grau de importância .  

Indicadores de desempenho: Zamcopé, Ensslin e Ensslin (2012);  
Costa e Almeida (2012); Brandli et al (2012); Plataform For 
Sustainability Performance In Education (2016); Veiga (2010); 
Filho, Manolas e Pace (2014); 
Ui Green Metric World University Ranking: Tiyarattanachai e 
Hollmann (2016) 

         Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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3.4 APLICAÇÃO DE TESTE PILOTO PARA VALIDAÇÃO DO 

QUESTIONÁRIO 

 

Aplicou-se um teste piloto de forma presencial junto a um total de 4 professores 

do Curso de Graduação em Ciência Ambiental. Sendo que 3 professores responderam 

de forma presencial e 1 de forma online no dia 20 de julho de 2017. 

A partir do teste piloto, pode-se notar alguns pontos a serem melhorados no 

questionário.  

 

3.5 EFETIVAÇÃO DA COLETA DE DADOS JUNTO A AMOSTRA 

 

O questionário foi enviado aos professores através de email com auxílio do 

Departamento do Curso de Graduação de Ciência Ambiental que forneceu o contato 

dos docentes. Estes profissionais puderam acessar o questionário por meio de um link 

no corpo da mensagem eletrônica. Algumas respostas, no entanto, foram coletadas 

de forma presencial nas instalações do Curso de Ciência Ambiental. 

 

3.6 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

O universo da pesquisa refere-se aos docentes do Curso de Graduação em 

Ciência Ambiental de uma Instituição de Ensino Superior localizada no Estado do Rio 

de Janeiro.  

Escolheu-se o Curso de Ciência Ambiental como amostra devido ao fato do 

curso estar diretamente relacionado às preocupações com as questões ambientais e 

sociais. Assim, a amostra estaria qualificada para opinar sobre a sustentabilidade. 

Obteve-se uma amostra de 6 pessoas de uma população de 18 indivíduos.  

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 201), “em média, os questionários 

expedidos pelo pesquisador alcançam 25% de devolução”. Na presente pesquisa, 

obteve-se 30% de retorno. 

Esta amostra foi aleatória. Fez-se uma abordagem por meio de um questionário 

composto por 11 questões. As perguntas eram fechadas, baseadas na escala Likert2.  

As respostas foram analisadas de forma quantitativa, já que havia questões 

                                                 
2 Escala Likert é uma escala, habitualmente utilizada em questionários, na qual os entrevistados indicam o seu 

nível de concordância com determinada afirmação.  
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mensuráveis para avaliar a percepção dos participantes. Estas respostas foram 

analisadas por meio de porcentagens e gráficos. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

No dia três de agosto de 2017, o questionário foi enviado por e-mail por meio do 

Google Forms. Devido ao baixo retorno com relação aos questionários enviados, 

apenas duas respostas, esteve-se no prédio de Ciência Ambiental no dia oito de 

agosto de 2017, quando foi possível coletar a resposta de mais 2 participantes. No dia 

dez de agosto de 2017, tentou-se obter a participação de mais respondentes por meio 

de contato telefônico. Nesta ocasião, uma professora disponibilizou-se a responder 

por e-mail. No dia dezessete de agosto de 2017, enviou-se mais uma vez os 

questionários aos professores através de e-mail, obtendo-se o retorno de mais um 

participante. De um universo de 18 indivíduos, obteve-se a participação de 6 

respondentes. 

É importante salientar que os resultados expressam a opinião dos 

entrevistados, que pode ser sofrer influência da quantidade de informação que os 

atingem sobre o tema. 

O Questionário utilizado pode ser consultado no Apêndice C. 

Os dados coletados para a questão “Como você avalia o desenvolvimento das 

práticas sustentáveis na universidade nos últimos 5 anos” são apresentados no 

Gráfico 1 - Avaliação das práticas sustentáveis nos últimos 5 anos a seguir.  

 

Gráfico 1 – Avaliação das práticas sustentáveis nos últimos 5 anos 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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O Gráfico 2 – Avaliação das práticas sustentáveis nos últimos 5 anos a seguir 

apresenta uma continuação dos dados coletados para a questão “Como você avalia 

o desenvolvimento das práticas sustentáveis na universidade nos últimos 5 anos”. 

 

Gráfico 2 -  Avaliação das práticas sustentáveis nos últimos 5 anos – 
continuação 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

Com relação ao item “captação e uso de águas pluviais”, 83% dos entrevistados 

acreditam que não houve nenhum avanço na universidade em estudo. 

Deve-se atentar que 50% dos participantes considera que houve um pequeno 

avanço no que tange à redução do consumo de água, ao incentivo a atividades 

extracurriculares e à acessibilidade aos deficientes físicos. 

No item “comunicação das práticas sustentáveis”, 67% dos entrevistados 

também apontaram que houve um pequeno avanço. 

Por outro lado, 50% dos respondentes acreditam que não houve nenhum avanço 

com relação à economia de energia, oportunidades de estágio na área de 

desenvolvimento sustentável tanto na universidade quanto em entidades parceiras, 

oportunidades de trabalho voluntário, destinação correta dos resíduos, compra de 
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produtos de menor impacto ambiental. 

Nesse mesmo sentido, 67% dos respondentes consideram que não houve 

nenhum avanço com relação ao uso de fontes renováveis de energia.  

Pode-se destacar que em apenas um item, o “compras de produtos de menor 

impacto ambiental”, foi apontado retrocesso com relação às práticas adotadas.  

Conclui-se que houve uma manutenção dos resultados em 7 dos 12 itens, já que 

uma taxa de 50% ou mais de respondentes indicou que não houve avanço nos últimos 

cinco anos nos seguintes aspectos: captação e uso de água pluviais, economia de 

energia, uso de fontes renováveis de energia, oportunidades de estágio na área de 

desenvolvimento sustentável tanto na universidade quanto em entidades parceiras, 

oportunidades de trabalho voluntário, destinação correta dos resíduos, compra de 

produtos de menor impacto ambiental. 

Em apenas quatro itens, tais como, redução do consumo de água, incentivo à 

atividades extracurriculares, acessibilidade a deficientes físicos e comunicação das 

práticas sustentáveis, predominou a avaliação “houve um pequeno avanço” em 

relação às outras opções de resposta, com uma taxa de 50% ou mais de 

concordância. 

No que diz respeito às campanhas educativas, as opiniões se dividiram: 33% 

acreditam que houve um pequeno avanço, 33% que consideram que não houve 

nenhum avanço, 17% disseram que houve um grande avanço e 17% não souberam 

responder. 

Em nenhum item houve o predomínio de “houve um grande avanço”. Além disso, 

nenhum entrevistado apontou “tornou-se um modelo para outras instituições” em 

nenhuma questão. 

Os entrevistados avaliaram que, de forma geral, não houve nenhum avanço ou 

que houve um pequeno avanço. Esta perspectiva ratifica o que foi evidenciado pela 

literatura. Souza (2016) afirma que as ações ambientais nas instituições de ensino 

superior são pontuais e pouco expressivas, já que predomina a valorização do caráter 

técnico das ações e das disciplinas. 

Acredita-se que diante dos novos desafios e responsabilidades transferidos às 

universidades no momento atual, haverá uma transformação em prol da 

sustentabilidade na educação superior. As universidades têm sido interpeladas a agir 

na resolução de problemas da sociedade. Para Arbix e Consoni (2011), a universidade 

passa por uma revolução acadêmica, caracterizada por uma intensa transferência de 
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conhecimento para a sociedade, o que tem potencial para incentivar a geração de 

tecnologia e inovação.  

Comparando-se o diagnóstico feito pelos docentes na presente pesquisa com a 

percepção dos estudantes avaliada por Sá (2016), nota-se semelhança em 

determinados quesitos. A maior parte dos estudantes da pesquisa de Sá (2016) 

também discorda da afirmação de que a universidade em que estudam adota fontes 

renováveis de energia como painéis solares, realiza programa de reutilização e 

reciclagem dentro do campus, adota políticas de compra sócio e ambientalmente 

responsáveis. 

No Gráfico 3 a seguir, 67% dos entrevistados responderam que as seguintes 

medidas são prioritárias para os próximos cinco anos: coleta seletiva de materiais 

recicláveis, melhorias nos acessos para deficientes físicos, incorporar a 

sustentabilidade à missão e visão da universidade.  

Por outro lado, 33% dos docentes disseram que as medidas mais importantes 

são: implantar um setor específico para tratar da sustentabilidade, promover o 

engajamento de toda a comunidade acadêmica, disponibilizar recursos financeiros 

para ações relacionadas à sustentabilidade e dar preferência a bens e produtos com 

menor impacto ambiental. 

No entanto, 17% dos respondentes consideram que as seguintes ações são 

emergenciais: uso de fontes renováveis de energia, uso de lâmpadas e aparelhos de 

baixo consumo de energia, uso de águas pluviais para a irrigação de jardins e uso nos 

sanitários, investimentos em tecnologias em prol do desenvolvimento sustentável, 

construções sustentáveis com certificação ambiental dentro do campus. 

As práticas de sustentabilidade consideradas prioritárias pelos entrevistados 

corroboram com o ponto de vista de Souza (2016) que enfatiza a necessidade de 

investimento na infraestrutura do campus. De acordo com os respondentes, a coleta 

seletiva de materiais recicláveis e melhorias de acessibilidade para os deficientes 

físicos são medidas tidas como importantes tendo em vista os problemas observados 

no cotidiano da universidade como uma elevada geração de resíduos que poderiam 

receber uma destinação mais adequada e diante de questões relacionadas à falta de 

rampas de acesso e elevadores defeituosos que dificultam a vida do estudante com 

necessidades especiais. 

Acredita-se que o campus de uma universidade se assemelha ao funcionamento 

de uma cidade, já que há consumo de energia e água, geração de lixo e esgoto, 
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transporte, circulação de pessoas, edificações, produção de conhecimentos e 

interação entre os indivíduos. Desta forma, o campus é uma oportunidade de 

implementar práticas que poderão ser estendidas para o meio externo. 

Considera-se ainda que a inclusão da sustentabilidade na missão e visão foi 

apontada pelos entrevistados como uma das três principais práticas a serem 

implantadas nos próximos cinco anos, porque no momento em que a universidade 

define claramente o seu propósito e responsabilidade e descreve o futuro desejado, é 

traçada uma trajetória a ser seguida que vai guiar os passos da instituição e servir de 

motivador para todos os envolvidos. 

 

Gráfico 3 – Prioridades para os próximos 5 anos  
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 
 

No Gráfico 4 a seguir, nota-se que metade dos respondentes atribui à escassez 

de recursos financeiros como a principal barreira na implantação de práticas 

sustentáveis. A outra metade dos entrevistados dividiu-se entre os 33% que acredita 

que a falta de engajamento da comunidade acadêmica é o principal entrave à 

sustentabilidade na universidade e os 17% que creditam a dificuldade à problemas na 

gestão administrativa e acadêmica. 
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Apesar da maior parte dos entrevistados terem atribuído à escassez de recurso 

financeiros como principal obstáculo à implantação da sustentabilidade na 

universidade, acredita-se que a falta de engajamento é o maior entrave na ocorrência 

das mudanças. Este engajamento deve partir de cima para baixo, à direção cabe dar 

as diretrizes iniciais a fim de angariar a adesão dos funcionários, técnicos e alunos. 

Entretanto, não podemos ignorar que as universidades enfrentam problemas de 

captação de recursos públicos, o que afeta a realização de determinados projetos que 

não são considerados emergenciais.  

A literatura também indica a importância da destinação de recursos financeiros 

específicos para a área. Mourão (2007) afirma que para trabalhar com 

interdisciplinaridade são necessários esforço, tempo e paciência, além de recursos 

materiais e humanos que podem não ser oferecidos pela direção. Nesse mesmo 

sentido, o documento “The future we want”, documento elaborado durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em 

2012, e assinado por chefes de estado e de governo, também destaca  que recursos 

financeiros adequados são fundamentais para alcançar um desenvolvimento 

sustentável assim como  uma maior participação da comunidade de ensino superior 

para dar início a uma reação em cadeia para avançar na educação para a 

sustentabilidade tanto em setores formais e informais de ensino e aprendizagem. 

 

 

Gráfico 4 – Barreiras na implantação da sustentabilidade 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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No Gráfico 5 apresentado abaixo, observa-se que 50% dos docentes que 

responderam à pesquisa entendem que o engajamento da comunidade acadêmica é 

muito baixo e uma parcela, 33%, considera que o grau de engajamento como baixo. 

Considera-se que o baixo engajamento da comunidade é prejudicial à 

implantação de qualquer medida de sustentabilidade, já que todos têm um papel e 

uma responsabilidade a ser desempenhada. 

Sugere-se, portanto, que sejam feitas campanhas educativas e ações 

específicas junto aos corpos docente e discente, além de técnicos e terceirizados. 

Pode-se desenvolver ainda a comunicação, informando práticas já adotadas, 

ressaltando a importância da colaboração em atividades selecionadas e ainda 

recolhendo sugestões a fim de que todos possam participar. 

 

 

Gráfico 5 - Grau de engajamento da comunidade acadêmica 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

 

No Gráfico 6 a seguir, 83% concordam que as universidades têm potencial para 

responder aos desafios impostos pelos problemas sociais e ambientais. Em 

contrapartida, 17% adotou uma postura neutra, respondendo que não concorda nem 

discorda. 

A confiança dos entrevistados na capacidade das universidades em responder 

aos desafios impostos pelos problemas socioambientais reforça o que foi abordado 

por Neves (2007), este afirma que há um aumento do reconhecimento da capacidade 

da universidade em colaborar para o desenvolvimento econômico e social do país. 
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Chaui (2003) também declara que a universidade é um espelho da sociedade, desta 

forma, é de se esperar que, se existe hoje uma demanda pela resolução de problemas 

socioambientais, a universidade poderá, por meio de suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, partir em busca da elucidação dos obstáculos enfrentados. 

 

                              
Gráfico 6 – Potencial das universidades 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 
 
 

No gráfico 7 abaixo, 67% dos respondentes estão totalmente de acordo com a 

afirmação de que a mudança dos hábitos em prol da sustentabilidade depende de 

uma reforma em todos os níveis educacionais. Sob outro ponto de vista, 33% estão 

de acordo com o pressuposto. 

A maior parte dos respondentes julga que a mudança dos hábitos em prol da 

sustentabilidade depende de uma reforma educacional nos ensinos fundamental, 

médio e superior. Esta crença é respaldada por diversos autores como Ciurana e Filho 

(2006), os quais defendem uma reforma na educação é condição para o sucesso do 

desenvolvimento sustentável. Arthur Macedo et al (2005) também destacam a 

importância de uma mudança no ensino em todos os níveis educacionais, envolvendo 

a modernização do sistema de ensino, aprimoramento da qualidade da educação em 

todos os níveis e democratização do ensino, promovendo a inclusão social.  

Santos, Buarque, Nascimento (2013) também salientam que é necessário 

haver uma reforma na universidade brasileira que incluiria a adoção de políticas de 
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inclusão, de qualidade, de inovação e de internacionalização das Instituições de 

Ensino Superior.  

Pressupõe-se que a educação é condição essencial para se alcançar uma 

conscientização e ação em prol do desenvolvimento sustentável, portanto, ela deve 

ser permanente e iniciada dentro da escola, não devendo ser relegada à universidade 

toda a responsabilidade da educação profissional e formação humana. 

 

 

Gráfico 7 – Reforma educacional 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 
 
 

No Gráfico 8, o público participante da pesquisa permaneceu dividido entre os 

50% que acreditam que a sustentabilidade deve ser abordada por meio de uma 

disciplina obrigatória e os 50% que creem num método interdisciplinar nas disciplinas 

já existentes. 

Os participantes da presente pesquisa permaneceram divididos com relação à 

melhor forma de abordagem da sustentabilidade: por meio de uma disciplina 

obrigatória ou de forma interdisciplinar.  

 Portanto, recomenda-se pesar os prós e contras de cada tipo de abordagem, 

seja por meio de uma disciplina obrigatória ou por meio de um método interdisciplinar, 

a fim de decidir qual seria o mais vantajoso. Nesse sentido, a literatura também aborda 

as vantagens e desvantagens de cada abordagem educacional. 

Almeida Filho (2008) destaca a importância da interdisciplinaridade, já que 

somos impulsionados no dia-a-dia a exercer um trabalho multidisciplinar e 
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interconectado.  Leff (2007) também concorda que a educação apresenta falhas por 

estar por estar desvinculado dos problemas sociais, ambientais e culturais. Loureiro, 

Pereira e Pacheco Júnior (2014), por sua vez, enfatizam que o desenvolvimento da 

interdisciplinaridade é uma competência essencial para o trabalho de um engenheiro, 

por exemplo. Por fim, os alunos egressos de um curso de Administração indicaram 

em pesquisa realizada por Demajorovic e Silva (2012) que as práticas 

interdisciplinares foram importantes no seu processo de formação socioambiental. 

Por outro lado, Mourão (2007) faz uma ressalva para o fato de que trabalhar 

com interdisciplinaridade depende de recursos materiais e humanos que não poderão 

ser oferecidos pela instituição. Rusinko (2009) aponta que a criação de uma disciplina 

com foco no tema carece de recursos significativos e apoio da administração enquanto 

que a inserção do assunto através de um tópico dentro de uma disciplina existente 

atende a universidades com poucos recursos mas tem uma abrangência mais restrita. 

 

 

Gráfico 8 – Abordagem da sustentabilidade no currículo 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 
 

No Gráfico 9, percebe-se que 50% dos entrevistados discordam da afirmação de 

que os currículos de graduação possuem conteúdo suficiente sobre sustentabilidade. 

Outros 33% dos respondentes discordam totalmente, enquanto outros 17% não 

concordam nem discordam do enunciado. 

A discordância dos docentes da afirmação de que os currículos de graduação 

possuem conteúdo suficiente sobre sustentabilidade advém, possivelmente, do que 

foi relatado por Dalbosco (2015) que afirma existir uma tendência mundial na 

educação superior em reduzir o espaço dedicado às disciplinas de cunho humanista 
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em detrimento das disciplinas da área técnica. 

No trabalho feito por Sá (2016), 63,3% dos universitários concordam fortemente 

que uma universidade sustentável tem que ser fortemente comprometida com a 

incorporação de conceitos de responsabilidade social/ambiental nas disciplinas 

relevantes. Além disso, 67,7% dos alunos concordam fortemente que se interessam 

em estudar numa universidade com este tipo de preocupação.  

Enquanto que 47% dos discentes concordam em ter a impressão de que a 

universidade em que estudam é empenhada em adotar práticas socioresponsáveis. 

Por outro lado, apenas 7,6% concordam fortemente com esta afirmação e a mesma 

porcentagem discorda fortemente. Enquanto que 21,2% adotou uma postura neutra, 

não concordam nem discordando e outros 16,7% discorda da afirmação apresentada. 

Portanto, isso revela um interesse dos estudantes em receber conceitos de 

responsabilidade social/ambiental nas disciplinas relevantes. 

 

 

Gráfico 9 – Currículos de graduação 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 
 
 

No Gráfico 10 a seguir, nota-se que 67% dos docentes participantes da pesquisa 

discorda da seguinte afirmação: “Acredito que os alunos de graduação da 

universidade estarão aptos a buscar soluções sustentáveis no seu local de trabalho”.  

Sob outra perspectiva, enquanto que 17% estão de acordo com o pressuposto, outros 

17% discordam.  

Observa-se que a crença da maioria dos respondentes de que os alunos de 
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graduação não estarão aptos a buscar soluções sustentáveis no seu local de trabalho 

é oriunda, provavelmente, de questões como o ensino ainda deficitário sobre o tema 

e adoção de práticas ainda incipientes. Este é um projeto de longo prazo e que 

necessita do apoio das partes interessadas.  

O ensino precisa ser aprimorado para formar profissionais capacitados para 

atuar nas diversas questões do contexto socioambiental, já que, segundo Neves 

(2007), é necessário qualificar os estudantes para dominar o conhecimento e ter a 

capacidade de aplicá-lo na resolução de problemas concretos. 

Em pesquisa realizada por Sá (2016), 50% dos estudantes entrevistados 

concorda fortemente que uma universidade sustentável tem que ser fortemente 

comprometida com o fornecimento de incentivos aos alunos em busca de carreiras na 

área de responsabilidade social e ambiental. Outros 53,8% concorda fortemente que 

possui interesse em estudar numa universidade que tenha tal prática. Por outro lado, 

35,9% discorda da afirmação de que a universidade hoje adote a ação mencionada. 

 
 

Gráfico 10 – Soluções sustentáveis 
  

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 
 
 

No Gráfico 11, observa-se que 50% dos respondentes consideram sem 

importância a implantação de um aplicativo de celular voltado para a sustentabilidade 

dentro da comunidade acadêmica, pois atribuíram grau 1 numa escala até 5 sobre o 

nível de importância. Os graus 3, 4 e 5, entretanto, foram indicados por 17% em cada 

nível. 
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Apesar de parte dos respondentes não ter atribuído importância à implantação 

de um aplicativo de celular voltado para a sustentabilidade dentro da comunidade 

acadêmica, acredita-se que este meio de comunicação poderia facilitar o intercâmbio 

de ideias e a mobilização de todos. Entretanto, é preciso reconhecer que a ação é 

fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento e é necessário passar do 

discurso para a prática de fato. 

Altomonte et al (2016) relatam um experiência bem-sucedida do uso de 

tecnologias para inserir a sustentabilidade no Ensino Superior e fazem a ressalva de 

que elas não podem substituir a interação face-a-face entre o professor e o aluno. 

 
 

Gráfico 11 – Aplicativo voltado à sustentabilidade 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 
 

 

No Gráfico 12, 67% dos participantes consideraram também sem importância o 

uso de indicadores de desempenho a fim de auxiliar na avaliação de práticas de 

sustentabilidade empreendidas pela universidade. Os graus 2 e 4 não foi referido por 

nenhum respondente. Os graus 3 e 5 foram apontados por 17% dos entrevistados 

numa escala de grau 1 (sem importância) até 5 (extremamente importante). 

Embora parte dos entrevistados não ter reconhecido a importância do uso de 

indicadores de desempenho para  avaliar as práticas empreendidas pela universidade, 

acredita-se que esta medida possui um papel relevante apesar de possuírem alguns 

problemas como foram relatados por Teles (2016). Este autor afirma que as principais 

ferramentas apresentam falhas como focar demasiadamente uma dimensão deixando  
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as outras de lado, difícil interpretação, ser extensa, entre outras. 

Por outro lado, Zamcopé, Ensslin e Ensslin (2012) declaram que o uso de 

indicadores é necessário para a avaliação do desempenho das organizações com 

relação ao alcance das metas estabelecidas, o que resultará em ganhos ambientais, 

econômicos e sociais. 

O documento “The future we want”, documento elaborado durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em 

2012, e assinado por chefes de estado e de governo, destaca ainda que a existência 

de indicadores claros pode avaliar e monitorar os progressos. 

 

Gráfico 12 – Uso de indicadores de desempenho 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

 

Acredita-se que as mudanças em prol da sustentabilidade são 

multidimensionais. Por isso, elaborou-se uma lista com as seguintes sugestões de 

práticas para implantação na universidade, baseadas na literatura conforme 

discriminado no Quadro 16. 
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Quadro 16 – Sugestões de práticas sustentáveis 

Sugestões Embasamento teórico 

Redução do consumo de água Silva et al (2013); Tiyarattanachai e Hollmann (2016) 

Captação e uso de águas pluviais Souza (2016); Silva et al (2013); Tiyarattanachai e Hollmann (2016);  

Economia de energia Souza (2016); Cavalcanti (2012); Nejati e Nejati (2013); Nosso Futuro 
Comum; Silva et al (2013); Atherton e Giurco  (2013) 

Uso de fontes renováveis de energia Souza (2016); Vanalle e Santos (2014) 

Oferecer oportunidades de estágio na área de 
desenvolvimento sustentável tanto na universidade quanto 
em entidades parceiras 

Mota e Silva (2009); Souza (2016); Brundiers e Redman (2010) 

Encorajar o trabalho voluntário  Mota e Silva (2009); Martine e Alves (2015); Pereira, Mercuri e Bagnato 
(2010);  Brandli et al, 2012; Almeida Filho (2008); Demajorovic e Silva 
(2012); Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior (2014); Brundiers e Redman 
(2010) 

Incentivar as atividades extracurriculares que irão auxiliar a 
desenvolver o conhecimento de mundo e cultural 

Pereira, Mercuri e Bagnato (2010);  Brandli et al, 2012; Almeida Filho 
(2008); Demajorovic e Silva (2012); Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior 
(2014);  Brundiers e Redman (2010) 

Promover campanhas educativas sobre o meio ambiente Zamcopé, Ensslin e Ensslin  (2012);  Almeida Filho (2008); Loureiro, 
Pereira e Pacheco Júnior (2014) 

Melhorar os meios de acesso aos portadores de 
necessidades especiais 

Souza (2016);  Mota e Silva (2009); Santos et al (2015) 

Ampliar a comunicação das práticas sustentáveis no meio 
interno 

Altomonte et al (2016); Müller-Christ et al (2014); Dias Sobrinho (2014 
 

Realizar a destinação correta dos resíduos (químicos, 
perigosos, orgânicos, recicláveis) 

Silva et al (2013); Tiyarattanachai e Hollmann (2016); Cohen e Winn 
(2007); Vanalle e Santos (2014); Atherton e Giurco (2013); Nejati e 
Nejati (2013) 
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Quadro 16 – Sugestões de práticas sustentáveis (continuação) 

Sugestões Embasamento teórico 

Priorizar a compra de produtos de menor impacto ambiental Atherton e Giurco  (2013) 

Implantar um setor específico para tratar de assuntos 
relacionados à sustentabilidade 

Brandli et al (2012); Zamcopé, Ensslin e Ensslin (2012);  (Demajorovic; 

Silva, 2012); Nejati e Nejati (2013) 

Promover o engajamento de toda a comunidade acadêmica 
(alunos, professores, técnicos e alta direção) 

Silva et al (2013) 

Investimento em tecnologias em prol do desenvolvimento 
sustentável 

Macedo et al (2005); Souza (2016);  Arbix e Consoni (2011); 
Altomonte et al (2016);  Nosso Futuro Comum; Santos (2012);  Cohen 
e Winn, (2007); Cavalcanti (2012); Pereira (2009); Vanalle e Santos 
(2014); Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior (2014);  Atherton e Giurco  
(2013) 

Promover o engajamento de toda a comunidade acadêmica Silva et al (2013) 

Adaptar os edifícios existentes, dentro do possível, e 
construir os novos prédios com base nas normas de 
certificação ambiental 

Souza (2016) 

Introduzir o  o uso de indicadores de desempenho a fim de 
auxiliar  na avaliação de práticas de sustentabilidade 
empreendidas pela universidade 

Zamcopé, Ensslin e Ensslin (2012);  Costa e Almeida (2012); Brandli et 

al (2012); Plataform For Sustainability Performance In Education 

(2016); Veiga (2010); Filho, Manolas e Pace (2014) 
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Quadro 16 – Sugestões de práticas sustentáveis (continuação) 

Sugestões Embasamento teórico 

Formular um aplicativo de celular voltado para a 

sustentabilidade dentro da comunidade acadêmica, 

favorecendo a comunicação e intercâmbio de ideias. 

 

Altomonte et al (2016);  Neves (2007); Santos, Buarque e 

Nascimento  (2013); Loureiro, Pereira e Pacheco Júnior (2014); Müller-

Christ et al (2014) 

Uso de lâmpadas e aparelhos de baixo consumo de energia Souza (2016); Cavalcanti (2012); Nejati e Nejati (2013); Nosso Futuro 
Comum; Silva et al (2013); Atherton e Giurco  (2013) 

Oferecer cursos de extensão na área socioambiental 
voltados para a comunidade externa 

Romão (2013); Macedo et al (2005); Brandli et al (2012) 

Incorporar a sustentabilidade à missão e visão da 
universidade 

Dias Sobrinho (2014) e PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional da 

universidade); Brandli et al (2012) 

Buscar soluções em transporte a fim de reduzir a emissão de 
poluentes 

Silva et al (2013); Tiyarattanachai e Hollmann (2016); Evangelista 
(2010); Atherton e Giurco (2013) 

Avaliar a melhor forma de abordagem da sustentabilidade 
nos currículos de Graduação 

Rusinko (2009); Martins, Mata e Costa (2006) Chaui (2003); Dalbosco 

(2015); Souza (2016); Almeida Filho (2008); Mourão (2007); Pereira, 

Mercuri e Bagnato (2010); Brandli et al (2012);  Demajorovic e Silva 

(2012); Watson et al (2013);  Sipos, Battisti e Grimm (2008); Silva 

et al (2013); Müller-Christ et al (2014) 
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5. CONCLUSÃO 

 

Sendo assim, o presente estudo teve como principal objetivo realizar um 

diagnóstico da percepção dos docentes do Curso de Graduação em Ciência Ambiental 

de uma Instituição de Ensino Superior do Estado de Rio de Janeiro no que se refere 

às ações de sustentabilidade empreendidas dentro dessa universidade.  

Primeiramente, para realizar esta pesquisa, revisou-se a literatura pertinente por 

meio de uma pesquisa através de artigos científicos nas Bases de Dados Scopus, 

Scielo e Web of Science, teses e dissertações do Banco de Teses da USP 

(Universidade de São Paulo) e da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do 

Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Gestão do Latec – UFF e livros 

pertinentes ao tema. A pesquisa concentrou artigos científicos em língua portuguesa 

e inglesa, entre o período de 2003 a 2016. O estudo caracterizou-se como 

exploratório, bibliográfico, qualiquantitativo e fez uso de um estudo de caso. 

O estudo cumpriu com a proposta de revisar a literatura com foco nas instituições 

de ensino superior, na sustentabilidade e nas práticas empreendidas pelas 

universidades. 

Por meio da literatura se atingiu os objetivos específicos. Foi constatado que a 

Educação Superior enfrenta novos desafios que envolvem a necessidade de atender 

as mudanças no perfil de formação que exige profissionais capazes de buscar 

soluções para problemas do mundo atual e de se adaptar às transformações da 

sociedade. As instituições de ensino também encaram o desafio de ampliar o acesso, 

fornecer um ensino de qualidade, de estimular a pesquisa e de qualificar os 

professores e de dar respostas aos problemas socioambientais. 

O conceito de sustentabilidade foi debatido no capítulo dois. Notou-se que 

embora o conceito tenha tido suas raízes no Relatório de Brundtland e no triple bottom 

line de John Elkington, ele não é fechado e está sujeito a transformações ao longo do 

tempo. Numa visão macro do conceito de sustentabilidade, envolve as dimensões 

ambientais, sociais e econômicas e sob uma microperspectiva, engloba questões 

sobre preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, acessibilidade a 

portadores de necessidades especiais, reciclagem, transporte, construções 

sustentáveis, ensino, tecnologia, entre tantas outras preocupações. 

Se por um lado, há cientistas que acreditam no poder da ciência de enfrentar os 
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problemas socioambientais, de outro, há estudiosos descrentes na capacidade de 

conciliar os propósitos do capitalismo e os padrões de consumo da sociedade com a 

proteção ao meio ambiente e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Nesse contexto, surgiu a discussão sobre o papel das Instituições de Ensino 

Superior no que se refere ao desenvolvimento sustentável que foi desenvolvida por 

meio da abordagem do ponto de vista de diferentes autores no segundo capítulo do 

presente trabalho. 

A universidade, cuja missão é fornecer educação de qualidade, fomentar a 

pesquisa científica, possibilitar a extensão por meio de projetos a comunidade, ganhou 

mais uma responsabilidade: responder aos desafios impostos pelos problemas 

socioambientais.  

O penúltimo objetivo específico foi atendido por meio da abordagem das práticas 

sustentáveis através da literatura que foram, posteriormente, listadas no capítulo 

quatro. Observou-se que as medidas de sustentabilidade podem ser concretizadas 

por meio de mudanças curriculares, aplicação de uma gestão sustentável, adoção de 

uma infraestrutura no campus voltada para economia de recursos naturais, entre 

outras soluções. 

Por fim, atendeu-se ao último objetivo específico ao se sugerir no capítulo quatro 

uma série de medidas sustentáveis, com base na literatura, a serem implantadas na 

universidade. Embora algumas dessas práticas em prol do desenvolvimento 

sustentável dentro da universidade necessitem ser priorizadas em detrimento de 

outras diante das restrições de orçamento, tempo e pessoal, é fato que a 

sustentabilidade é multifatorial e multidimensional. Logo, para que possa ocorrer no 

mundo real, são necessárias ações em diversos aspectos que compreendam as áreas 

ambiental; social; econômica; os currículos de graduação; a comunicação; o 

engajamento do o corpo docente, discente e técnico-administrativo, as novas 

tecnologias; as políticas institucionais e governamentais, entre outras. 

Posteriormente, aplicou-se um questionário com questões baseadas na revisão 

de literatura visando identificar a percepção dos docentes do Curso de Ciência 

Ambiental de uma Instituição de Ensino Superior. 

Portanto, o objetivo geral foi atingido, por outro lado, a adesão dos docentes à 

pesquisa foi abaixo da esperada, já que de um universo de 18 docentes do curso, 

conseguiu-se a participação de uma amostra de 6 respondentes. 

A partir da análise crítica dos resultados do estudo, foi possível inferir que o 
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universo pesquisado identificou que a adoção de práticas sustentáveis na 

universidade em foco ainda é incipiente, já que houve uma estabilidade nas ações de 

acordo com a percepção dos entrevistados.  

Os resultados indicaram que a área da sustentabilidade na universidade em 

estudo encontra-se em estágio embrionário, carecendo de maior atenção da 

comunidade acadêmica para se desenvolver. 

A principal contribuição da pesquisa foi refletir sobre um tema ainda incipiente, 

sobretudo na literatura nacional. Além de traçar um panorama da percepção dos 

docentes do curso de ciência ambiental, área diretamente relacionada ao tema da 

pesquisa, sobre a sustentabilidade numa instituição de Ensino Superior. Estes dados 

podem servir de orientação para gestores na implantação de futuras ações. 

Como proposta para estudos futuros, pode-se ampliar o foco da pesquisa 

investigando como pôr em práticas as medidas de sustentabilidade, desenvolvendo 

um Plano de Trabalho. Outra possibilidade seria fazer um levantamento das iniciativas 

existentes, para posteriormente, apontar outras soluções. Pode-se realizar ainda um 

estudo sobre os impactos socioambientais da universidade. Outra possibilidade é a 

realização de pesquisa com enfoque similar em outras instituições do Brasil. Por fim, 

sugere-se um trabalho que busque validar as propostas elencadas na presente 

dissertação. 
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