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RESUMO 

 

Práticas educacionais, como a metodologia para avaliação do ensino voltada 
exclusivamente à educação sustentável da população, promovem a repaginação na 
nova forma de ensinar e aprender. Assim, a instituição de ensino superior (IES) 
assume o papel fundamental na construção de uma sociedade sustentável, pois o 
meio acadêmico representa um espaço de estímulo ao surgimento de ideias para a 
proposição e implementações de políticas socioambientais de preservação. A 
identificação e avaliação dos níveis de sustentabilidade ambiental por meio de 
indicadores que possam evidenciar o comprometimento das IES com o ensino de 
sustentabilidade pode orientar as instituições para diagnosticar seu estágio de 
sustentabilidade. Propôs-se nesse estudo avaliar a sustentabilidade ambiental em 
cursos de graduação de Instituições de Ensino Superior de Campo Mourão – Pr., 
com base na adaptação da metodologia Auditing Instrumet for Sustainability in 
Higher Education (AISHE), por ser um instrumento desenvolvido para avaliar a 
sustentabilidade nas IES e a Sustainability Literacy Test (SLT), pesquisa de 
conhecimento em sustentabilidade. Os resultados foram comparados com a 
avaliação de conhecimento da sustentabilidade de docentes e discentes, com 
aplicação das questões propostas pelo Sustainability Literacy Test (SLT). Também 
foram levantados e analisados os planos de ensino dos currículos dos cursos. Com 
base nestes resultados foram elaboradas propostas de ações para o 
desenvolvimento da sustentabilidade ambiental nas IES.  A pesquisa tem caráter 
descritivo e exploratório, é de natureza qualitativa e quantitativa e foram aplicados os 
métodos descritos a coordenadores, professores e alunos das duas IES 
pesquisadas. Os resultados demonstraram que as IES estão em estágios iniciais 
quanto ao nível de sustentabilidade ambiental para os critérios analisados, 
destacando a metodologia educacional com o melhor índice entre os critérios.  Em 
média 52,00% dos professores concordam que as IES têm interesse em fortalecer o 
desenvolvimento sustentável e 61,53% dos alunos acreditam nas boas intenções da 
gestão das IES quanto aos aspectos da sustentabilidade ambiental. Contudo o 
campo de atenção resultado da avaliação apresentou o menor índice de 
sustentabilidade, sendo que para 70% dos coordenadores ainda não atingiu o 
primeiro estágio. Isso deve inspirar preocupação aos gestores, pois demonstra não 
existir informações referentes à política de sustentabilidade e nem há possibilidade 
de comparar seus resultados com os de outras instituições. Foram identificadas 
poucas disciplinas focadas no tema sustentabilidade, porém os resultados 
mostraram que estas disciplinas influenciaram nas respostas obtidas pelos alunos 
quando da aplicação das metodologias. A pesquisa de conhecimento mínimo em 
sustentabilidade apresentou em média 49% de acertos entre professores e alunos 
para as questões abordadas. No entanto, constatou-se que embora as IES tenham 
uma visão favorável ao DS não existe uma política transparente com relação à 
gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável, apenas iniciativas individuais, 
professores interessados no tema e alunos que acreditam conhecerem e estarem 
preparados para atuar em prol do desenvolvimento sustentável.   
 
 
Palavras-chave: Educação. Instituições de Ensino Superior. Sustentabilidade 
Ambiental. 
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ABSTRACT  

 
Educational practices, such as the methodology for evaluation of teaching dedicated 
exclusively to sustainable public education, promote a redesign in the new way of 
teaching and learning. Thus, the higher education institution (HEI) assumes the key 
role in building a sustainable society, for academia, it is a stimulus space to spark 
ideas for proposing and environmental preservation policy implementations. The 
identification and evaluation of environmental sustainability levels through indicators 
that can demonstrate the commitment of HEI with the teaching of sustainability can 
guide the institutions to diagnose their stage of sustainability. It was proposed in this 
study to assess the environmental sustainability in undergraduate courses in higher 
education institutions of Campo Mourao - Pr., based on the adaptation of the 
methodology Auditing Instrumet for Sustainability in Higher Education (AISHE), for 
being a developed tool for assessing sustainability in HEIs and the Sustainability 
Literacy Test (SLT), knowledge resarch in sustainability. The results were compared 
with the placement test of the sustainability of teachers and students, with application 
of the issues proposed by the Sustainability Literacy Test (SLT). They were also 
collected and analyzed the teaching plans of the curricula of the courses. Based on 
these results were drawn up proposals for action for the development of 
environmental sustainability in HEIs. The research has descriptive and exploratory 
nature, it is qualitative and quantitative and the methods described were applied to 
coordinators, teachers and students of the two HEI surveyed. The results showed 
that higher education institutions are in the early stages in the level of environmental 
sustainability for the criteria analyzed, highlighting the educational methodology with 
the best index among the criteria. On average 52.00% of teachers agree that higher 
education institutions have an interest in strengthening sustainable development and 
61.53% of the students believe in the good intentions of the management of HEI in 
the matters of environmental sustainability. However the result field of attention of the 
evaluation showed the lowest sustainability index, and for 70% of the coordinators it 
has not yet reached the first stage. This should concern managers, because it shows 
there is no information concerning the sustainability policy and nor is able to compare 
its results with those of other institutions. Few focused disciplines were identified in 
the sustainability issue, but the results showed that these disciplines have influenced 
the responses obtained by the students in the application of methodologies. The 
research of minimal knowledge in sustainability presented on average 49% of hits 
between teachers and students to the issues addressed. However, it was found that 
although the HEIs have a favorable view to the DS there is no clear policy regarding 
to the environmental management and sustainable development, only individual 
initiatives, teachers interested in the topic and students who believe to know and to 
be prepared to act in sustainable development benefit. 
 
 
Key words:  Education. Higher Education Institutions. Environmental Sustainability. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento acelerado da humanidade e a degradação ambiental, o 

desenvolvimento sustentável, a difusão do conhecimento, a implementação de uma 

consciência sustentável, são alguns dos desafios a serem enfrentados pela 

sociedade do século XXI. 

Para Morin (2003, p. 98), “a missão da educação para a era planetária é 

fortalecer as condições de possibilidade da emergência de uma sociedade composta 

por cidadãos protagonistas, consciente e criticamente comprometidos com a 

construção de uma civilização planetária” e afirma ainda que conhecer o nosso 

planeta não é um trabalho simples, pois existem processos acontecendo de ordem 

econômica, ideológica e social que estão de tal maneira imbricados e são tão 

complexos que compreendê-los é um verdadeiro desafio para o conhecimento. 

Com base nesse pressuposto entende-se que a instituição de ensino superior 

(IES) é uma das fontes que possuem papel fundamental na construção de uma 

sociedade sustentável, pois o meio acadêmico representa um espaço de estímulo ao 

surgimento de idéias para a proposição e implementações de políticas 

socioambientais de preservação. 

Práticas educacionais, como a metodologia para avaliação do ensino voltada 

exclusivamente à educação sustentável da população, promovem a repaginação na 

nova forma de ensinar e aprender. Segundo Torres, et al. (2014, p. 61) “essas 

formas de ensinar e aprender, segundo seus defensores, tornam os alunos mais 

responsáveis por sua aprendizagem, levando-os a assimilar conceitos e a construir 

conhecimentos de uma maneira mais autônoma”.  

Além destas mudanças, acredita-se que haverá um avanço considerável no 

desenvolvimento sustentável social do país e da região onde se encontram sediada 

as IES, objeto deste estudo, fator ainda não comparado aos demais países 

emergentes que já utilizam de tais recursos para prover educação e acessibilidade à 

informação. 

Nesse contexto, a identificação e avaliação dos níveis de sustentabilidade 

ambiental por meio de indicadores que possam evidenciar o comprometimento das 

IES com o ensino de sustentabilidade se caracterizam como uma importante 

ferramenta. Para esta avaliação foram adaptados dois instrumentos de avaliação: o 

primeiro o Auditing Instrumet for Sustainability in Higher Education (AISHE), por ter 
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sido desenvolvido especificamente para avaliar a sustentabilidade nas instituições 

de ensino e o segundo instrumento o Sustainability Literacy Test (SLT), pesquisa de 

conhecimento em sustentabilidade, apresentado na  Conferência Mundial da 

UNESCO de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, em Nagoya – Japão e 

utilizado por 17 países.  

Vale enfatizar que Brandli et al. (2012) já realizaram um estudo da avaliação 

da presença da sustentabilidade ambiental em cursos de graduação em IES 

brasileira, utilizando a método AISHE. Além de outros autores como Lacerda et al. 

(2014); Oliveira et al. (2014) os quais têm abordado em suas pesquisas a temática 

ambiental nos currículos dos cursos de ensino superiores.  

Nesse sentido, pretende-se responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

Quais são os estágios de sustentabilidade ambiental no ensino dos cursos de 

graduação das IES?; Qual o grau de sustentabilidade presente nos currículos dos 

cursos de graduação das IES de Campo Mourão?; Qual o nível de conhecimento em 

sustentabilidade do corpo docente e discente dos cursos de graduação das IES de 

Campo Mourão – Pr.?; Quais as possíveis ações que possam promover a 

sustentabilidade ambiental nos cursos de graduação das IES de Campo Mourão – 

Pr.?. 

Este estudo propõe-se a avaliar a sustentabilidade ambiental no ensino em 

cursos de graduação de Instituições de Ensino Superior em Campo Mourão- Pr. No 

intuito de atingir o presente objetivo, foram abordados de forma mais específica a 

avaliação dos estágios da sustentabilidade ambiental nos cursos, a identificação do 

tema sustentabilidade nos currículos dos cursos, a avaliação do conhecimento 

mínimo em sustentabilidade e por fim a proposição sugestões de ações para o 

desenvolvimento da sustentabilidade ambiental nas IES.   

Para um melhor entendimento deste estudo, o referencial teórico embasou-se 

no histórico e bases conceituais da sustentabilidade, no papel das instituições de 

ensino superior, na gestão sustentável nas IES, na educação para a 

sustentabilidade e em instrumentos e indicadores para avaliar a sustentabilidade. Na 

seqüência apresentam-se os procedimentos metodológicos da pesquisa, sendo esta 

de caráter descritivo e exploratório e de natureza quantitativa e qualitativa. Além da 

aplicação dos instrumentos AISHE e SLT mencionados anteriormente, também 

foram levantados e analisados os currículos dos cursos.  

Pressupõe-se, por meio desse trabalho que a avaliação da sustentabilidade 
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ambiental dos cursos de graduação nas IES de Campo Mourão, determine o início 

de uma mudança de cultura e uma efetiva contribuição com o desenvolvimento 

educacional sustentável do país. Com isso, espera-se que possa gerar 

oportunidades à população, equivalentes em face ao cenário global de inserção da 

educação e do comportamento sustentável no contexto social e educacional. 

 

 

1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Para a formulação do problema partiu-se do pressuposto de que seja 

indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, dirigido a todas às 

gerações, seja no contexto da educação formal ou da informal, com o intuito de 

favorecer a formação de opinião e a conduta dos indivíduos, das empresas e das 

coletividades, inspiradas no sentido de sua responsabilidade com a proteção e 

melhoria do meio, em toda a sua dimensão humana. (ARAUJO, 2007). 

Sabendo-se que é responsabilidade da educação de maneira geral, o papel 

fundamental de promover processos educativos que possibilitem mudanças no olhar 

da relação do homem com o meio ambiente, o que exige novas maneiras de educar. 

As práticas ambientais vêm se tornando estratégias consolidadas em diversas 

instituições de ensino superior. Nesse sentido, a sustentabilidade ambiental não 

deve ser interpretada como uma peça à parte da gestão, mas como sua extensão. 

Assim é de extrema importância para as IES, alinhar as suas ações da 

sustentabilidade ambiental às suas estratégias, servindo como fonte de 

oportunidade, inovação e vantagem competitiva.  

Tendo em vista a relevância das questões da sustentabilidade na atualidade, 

atenta-se para a importância de possuir ferramentas e indicadores que possam 

contribuir com essa melhoria.  

Diante deste cenário, o problema de pesquisa que emerge é: como avaliar a 

sustentabilidade ambiental em cursos de graduação d e Instituições de Ensino 

Superior de Campo Mourão – Pr.? 
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1.2  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Objetivo Geral  

 

Por meio desse estudo buscou-se aplicar um modelo de avaliação da 

sustentabilidade ambiental em cursos de graduação em instituições de ensino 

superior – IES. 

 

Objetivos Específicos 

 

− Avaliar os estágios de sustentabilidade ambiental no ensino dos cursos de 

graduação das IES.  

− Identificar a existência do tema sustentabilidade nos currículos dos cursos 

de graduação das IES. 

− Avaliar o conhecimento em sustentabilidade do corpo docente e discente 

das IES estudadas. 

− Propor sugestões de ações que promovam a sustentabilidade ambiental 

nos cursos de graduação das IES. 

 

 

1.3  JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

Frente à necessidade de ampliação dos estudos das dimensões emergenciais 

da sustentabilidade e com base na perspectiva do desenvolvimento humano e da 

conservação ambiental, cabe as universidades contribuírem com as respostas para 

toda essa complexidade. 

Segundo Sachs (2002, p. s/n), “meio ambiente, sustentabilidade, ciência, 

comportamento e educação... são temas ligados por influenciarem nossas vidas, e 

principalmente o futuro de nossas vidas”. 

Na visão de Andreoli et al. (2014, p. s/n) “a busca incessante de conforto fez 

com que a sociedade extraísse da natureza os recursos naturais, que muitas vezes 

são posteriormente desperdiçados acarretando em uma maior quantidade de 

resíduos sólidos, causando impactos ambientais”.  
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Fernandes (2014) afirma que devido aos problemas que mais abalam a 

humanidade, a degradação ambiental e a desigualdade social, a temática 

sustentabilidade tem sido muito debatida e também se tornou agenda emergente. 

Nesse sentido o desenvolvimento sustentável trata “de conciliar a necessidade de 

produzir bens necessários à qualidade de vida das sociedades e ao mesmo tempo 

preservar os elementos naturais igualmente responsáveis por esta mesma qualidade 

de vida”. (FERNANDES et al., 2014, p. s/n). 

Para Jensen (2009) todos os homens e mulheres fazem parte do 

desenvolvimento na sociedade, espera-se que cada um desenvolva habilidades 

necessárias para lidar com os desafios do processo de desenvolvimento sustentável. 

Porém, ele não ocorre por si só, pois deve ser orientado por análises e objetivos a 

longo prazo. 

Isso requer que a IES desempenhe um papel duplo: ela deve 
oferecer aos egressos atitude, conhecimento e habilidades para lidar 
com esse processo e, ao mesmo tempo, desenvolver e distribuir o 
conhecimento que apóia a pesquisa sobre desenvolvimento 
sustentável.  (JENSEN, 2009, p. 56). 
 

Sabe-se que as universidades são cobradas todos os dias, pelos mais 

diversos órgãos e setores a assumirem um papel de liderança no desenvolvimento 

de uma multidisciplinar e ética forma de educação, no intuito de encontrar soluções 

para os problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável. 

Nesse cenário, a urgência de capacitar profissionais que, independente da 

atividade que exerçam, interfiram de alguma maneira na qualidade do meio 

ambiente, pois entende-se que é a qualidade do meio ambiente que vai garantir a 

qualidade de vida em uma sociedade mais justa. 

Em se tratando de desenvolvimento sustentável existem duas correntes 

teóricas em relação ao ensino superior, sendo que uma delas diz que as instituições 

educacionais devem formar profissionais e qualificá-los de forma a saberem aplicar 

seus conhecimentos sobre meio ambiente e preservação nas suas respectivas 

profissões. A outra teoria ressalta a necessidade das IES implantarem um sistema 

de gestão ambiental dando exemplos práticos de gestão sustentável a seus alunos e 

à sociedade. (TAUCHEN; BRANDLI, 2006). 

A justificativa prática para o presente estudo reside na importância das IES 

identificarem qual é a percepção de sustentabilidade ambiental da comunidade 

acadêmica, em relação à Instituição como um todo, e qual o conhecimento que 
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possuem em sustentabilidade. E, diante do diagnóstico identificado por meio das 

ferramentas adotadas na pesquisa, os gestores podem tomar decisões para a  

melhoria desses aspectos.  

Nesse contexto, a implantação dessas práticas pelas IES pode minimizar os 

problemas com questões ambientais e melhorar a sua imagem em relação ao meio 

ambiente perante a sociedade. Porém, esse comprometimento com a preservação 

ambiental requer transformações profundas na sua filosofia, nos valores 

empresariais, nas estratégias e em seus objetivos organizacionais.  

Para Oliveira (2012, p. 24) “a estratégia tem o objetivo de estabelecer quais 

serão os caminhos, os programas de ação que devem ser seguidos para atingir os 

objetivos e metas estabelecidos pela organização”. 

Do ponto de vista empresarial, as ferramentas abordadas neste estudo, 

podem servir de alicerce para a gestão estratégica das Instituições de Ensino 

Superior. 

 

 

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

Para abordar o tema apresentado nesse trabalho foi estruturado, conforme 

apresentado abaixo. 

O Capítulo 1 aborda de maneira geral o tema selecionado para o estudo, 

apresentando o problema, os objetivos geral e específicos, a justificativa teórica e 

prática e a estrutura da dissertação.  

O Capítulo 2 trata do quadro teórico de referência que fundamenta toda a 

pesquisa. Iniciando-se com o histórico e as bases conceituais da sustentabilidade. 

Em seguida é abordado o papel das instituições de ensino superior (IES) e sua 

contribuição com o desenvolvimento sustentável para a sociedade. Discute-se 

também a gestão sustentável nas IES com abordagens na educação ambiental e na 

gestão ambiental em que são elencadas algumas estratégias aplicáveis nas IES. 

Também foi abordada nesse capítulo a educação com foco na sustentabilidade, 

considerada como instrumento para alcançar um futuro sustentável e por fim, 

discute-se a avaliação da sustentabilidade por meio de instrumentos e indicadores 

alinhados a proposta da sustentabilidade. 
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O Capítulo 3 descreve a metodologia abordada neste trabalho, em que são 

apresentadas as perguntas de pesquisa, o delineamento do estudo, a coleta, 

sistematização e análise dos dados.  

No Capítulo 4 é feita toda apresentação e análise dos resultados desse 

estudo. Os resultados obtidos com a aplicação dos instrumentos são expostos e 

analisados, conforme propostos em cada um dos objetivos específicos. 

O Capítulo 5 conclui o estudo com as considerações finais obtidas no 

desenvolvimento da pesquisa.  
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2  QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

Como contribuição para a compreensão deste estudo, buscou-se por meio do 

referencial teórico abordar os principais aspectos do tema e tópicos fundamentais 

para o desenvolvimento do trabalho.  Essa seção inicia-se com o histórico e as 

bases conceituais da sustentabilidade e posteriormente trata-se do papel das 

instituições de ensino superior, da gestão sustentável nas IES, da educação para a 

sustentabilidade e por fim, da avaliação da sustentabilidade por meio de 

instrumentos e indicadores, bem como das ferramentas adotadas para realização 

desta pesquisa. 

 

 

2.1  SUSTENTABILIDADE - HISTÓRICO E BASES CONCEITUAIS 

 

A Primeira Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, introduziu na agenda política internacional a dimensão ambiental 

como condicionadora e limitadora do modelo tradicional de crescimento econômico e 

do uso dos recursos naturais. O Manifesto decorrente dessa Conferência ocorreu em 

Estocolmo, Suécia em 1972 e trouxe 19 princípios considerados marcos iniciais para 

a proteção dos ecossistemas terrestres. 

Em 1972 foi criado o PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente para tratar das questões ambientais, governança ambiental, gestão de 

conflitos, dentre outras atribuições. 

Na década de 1980, o economista Ignacy Sachs adapta o termo 

desenvolvimento sustentável, o que chamou de tripé do desenvolvimento, algo que 

deve ser simultaneamente: includente, do ponto de vista social; sustentável, do 

ponto de vista ecológico e sustentado (economicamente viável), do ponto de vista 

econômico.  

Em 1987, o relatório resultante da comissão de Brundtland chamado “Nosso 

futuro comum”, sintetiza o conceito de desenvolvimento sustentável de forma 

definitiva para a agenda pública, além de inter-relacionar as questões ecológicas, 

sociais e econômicas, partindo do entendimento de que a pobreza e as 

desigualdades endêmicas sempre levarão a crises ecológicas.  Segundo o relatório, 

desenvolvimento sustentável é aquele que “atende as necessidades das gerações 
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atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender a suas 

necessidades e aspirações”. (BOFF, 2012, s/n).  

Com o empenho da comissão de Brundtland, deu-se inicio à sistematização 

das questões ambientais, bem como trouxeram amplas sugestões que culminaram 

na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, o que foi considerado o grande marco para o 

desenvolvimento sustentável mundial.  

Vale ressaltar ainda que durante a conferência foram aprovados vários 

documentos importantes, dentre eles a Agenda 21, que é um plano de ação para ser 

adotado global, nacional e localmente, por organizações do sistema das Nações 

Unidas, governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana 

impacta o meio ambiente. 

A partir daí, seguiram-se inúmeras iniciativas, projetos e revisões ensejando a 

Conferência RIO+20 em 2012.  

Sob a ótica de Capra (2005) a globalização e o neoliberalismo estabelecido a 

partir da década de 1980 do século passado, caracterizados pelos acordos políticos 

e regras econômicas pactuadas pelo Grupo dos Sete e suas instituições financeiras 

– FMI, OMC e Banco Mundial, que aparentavam ser a tábua de salvação para o 

crescimento global e a diminuição da pobreza, acabaram por agravar ainda mais as 

inúmeras consequências danosas da exploração exaustiva dos recursos naturais.   

Afirma Cavalcanti (2012) não ser possível equilibrar crescimento econômico 

ilimitado com um meio ambiente que não se deteriore ou entre em colapso, pois 

crescimento implica em considerar sempre que o meio ambiente sairá perdendo.  

Nesse sentido Andreoli et al. (2014a) destaca que o ser humano depende do meio 

ambiente para sua sobrevivência, entretanto, explora os recursos naturais 

disponíveis e transforma o espaço de acordo com suas demandas e conveniências. 

Assim, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, que pode ser entendido 

sob o prisma da evolução ou mudança na forma de viver e consumir.  

Moreira (2006) avança no conceito apresentado pelo relatório de 1987 e 

aponta que o desenvolvimento sustentável visa atender às necessidades do 

presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas 

necessidades, em relação aos recursos naturais. Isso significa possibilitar que as 

pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e 
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econômico e de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo, um uso 

consciente dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. 

Já numa visão ampla, para Sachs (2008) o desenvolvimento sustentável é 

aquele que traz objetivos maiores do que a mera multiplicação de riquezas, aquele 

que alcança uma vida melhor, mais feliz e mais completa para todos. Com base 

nessa premissa, o autor acrescenta à tripartição conceitual, as noções de 

sustentabilidade social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica e política, 

introduzindo o conceito sistêmico de ecodesenvolvimento. 

Assim, o ecodesenvolvimento surge em um contexto de controvérsia sobre a 

publicação do clube de Roma - grupo de pessoas que se reúnem para discutir 

assuntos referentes à política, economia internacional e principalmente 

meio ambiente e o desenvolvimento sustentável - que pregava o crescimento zero 

de modo a evitar a catástrofe ambiental e emerge como uma proposição conciliadora 

que reconhece que os esforços inovadores diminuem os riscos aos limites 

ambientais, mas não os elimina e que o crescimento econômico é condição 

necessária, mas não suficiente para a eliminação da pobreza e das disparidades 

sociais. (ROMEIRO, 2010). 

Desenvolvimento Sustentável é um conceito que entra em contradição com o 

modelo econômico vigente e por isso não tem encontrado meios para sua expansão. 

As propostas de sustentabilidade dos países, de uma maneira geral, não fazem uma 

crítica sobre as verdadeiras causas dos problemas ambientais vividos pela maioria 

da população mundial.  

Mariotti (2013) afirma que uma das críticas mais interessantes à proposta de 

desenvolvimento sustentável, tal como proposta por Brundtland, no sentido de haver 

uma aparente convicção de que a diminuição da insustentabilidade levará de modo 

automático à sustentabilidade, é de uma visão complexa da sustentabilidade. 

Segundo o autor, mitigar problemas criados pelo modo de pensar quantificador e 

mecanicista não exige que pensemos de modo diferente. Assim, a visão complexa 

de sustentabilidade inclui mudar o modo de pensar complementando o formato hoje 

dominante que inclui a preocupação com o humano, o natural e a ética. 

Para Veiga (2005) existem pelo menos nove hipóteses científicas sobre o que 

possa ser o desenvolvimento sustentável, resultado de combinações entre 

concepções do desenvolvimento e outras da sustentabilidade. Nesse sentido o autor 

amplia sistematicamente a abordagem sobre o aparecimento desse binômio, o que 
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em sua análise deve ser entendido como síntese da dialética socioambiental, em 

reação a falha na relação da humanidade com a natureza. 

As teorias sobre o desenvolvimento sustentável abordadas a partir da reflexão 

sobre os problemas causados pela atividade antrópica apontam a necessidade 

premente de resolver as questões sociais mais relevantes, ou seja, aquelas que 

tratam do respeito aos direitos sociais, de modo a alcançar a totalidade do conceito 

de sustentabilidade. 

Desde 1972 inúmeras matrizes foram lançadas num esforço de construção 

social para conceituar e sistematizar a sustentabilidade. Assim, é necessário 

enfatizar a grande dificuldade em atingir a hegemonia dos distintos discursos entre 

ecologistas, economistas, políticos, empresários e sociedade de modo geral que 

resultam nas teorias e práticas mais atuais de uma ciência ainda em 

desenvolvimento e em fase de conceituação. 

O termo sustentabilidade tem origem do latim, nos verbos sustentare (manter) 

e sustinere (não deixar cair). Parte da literatura, que trata da compreensão da 

sustentabilidade, cogita a manifestação do conceito depois da Segunda Guerra 

Mundial, momento que a relação da sociedade com o ambiente físico começou a 

apresentar sinais de complexidade e de significativo aumento de riscos. Nesse 

cenário, a sustentabilidade era uma forma de sinalizar o perigo eminente da 

deterioração continua dos recursos naturais da terra. (MALVEZI, 2013). 

A prática de aspectos da sustentabilidade não é nova, conforme aponta Savitz 

(2007), todas as empresas gostariam de afirmar que seus produtos e serviços 

oferecem benefícios positivos à comunidade e algumas dessas sempre procuraram 

manter um comportamento responsável em relação aos impactos causados pelas 

suas atividades. O movimento da sustentabilidade caracterizado pelas áreas, tais 

como: o meio ambiente, as relações com a comunidade, as práticas trabalhistas e a 

responsabilidade social sempre foram tratados de maneira isolada pelas empresas, 

vistos apenas em situações específicas ou em necessidades de negócios. Embora 

se encontrem casos esparsos e pioneiros de algumas poucas organizações em 

áreas restritas, essas foram as primeiras manifestações do atual movimento da 

sustentabilidade, tendência muito forte, difusa e integrada que hoje está 

transformando as empresas. 

Para Baumgarten (2002, p. 31), 
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A noção de sustentabilidade desenvolve-se com múltipla e longa 
crise que se instala no último terço do século XX, durante o processo 
contraditório, desigual e heterogêneo de formação da sociedade 
global. O sistema desigual de trocas que atravessa o planeta e gera 
exclusão social; a crescente incapacidade dos Estados nacionais em 
controlar os efeitos perversos da tecnociência sobre o ambiente, bem 
como os riscos para a humanidade, associados às formas 
predatórias de utilização do trabalho e da natureza são alguns dos 
elementos que sinalizam para a urgência em desenvolver estratégias 
sócio-político-ambientais sustentáveis e em incorporar princípios 
éticos ao desenvolvimento econômico e técnico-científico.  

Nessa perspectiva, o conceito de sustentabilidade teve seu marco de 

visibilidade e sistematização na segunda metade do século XX, porém sua origem 

se deu a partir do aparecimento do conceito de natureza na filosofia grega, no 

século VI a.C. tempo em que os gregos entendiam por natureza o princípio que dava 

origem a todas as coisas. (MALVEZI, 2013). 

Conforme afirma Serrão et al. (2012) o conceito de sustentabilidade foi 

adaptado para ser utilizado nas ciências que estudam a sociedade, sem deixar de se 

preocupar com a sustentabilidade do ambiente natural. As sociedades devem 

produzir suas necessidades sem ultrapassar a capacidade do ambiente de sustentá-

las. Dessa forma a sustentabilidade passou a ser um componente essencial de um 

desenvolvimento que se preocupa com a qualidade do ambiente e com a qualidade 

de vida das pessoas. 

A maioria dos estudos afirma que a sustentabilidade é composta de três 

dimensões que se relacionam: econômica, ambiental e social, também conhecidas 

como tripple bottom line, expressão consagrada atualmente e também conhecida  

como os "Três Ps" (people, planet and profit),  confirmada por Elkington              

(2001), segundo o qual, para ser sustentável, o desenvolvimento deve ser 

economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto.    

Segundo Ignacy Sachs (2002) existem oito dimensões da sustentabilidade 

que devem ser consideradas: Social – é a homogeneidade social, com distribuição 

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

igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais; Cultural – é o equilíbrio entre 

respeito à tradição e inovação, capacidade de autonomia para elaboração de um 

projeto nacional integrado e endógeno e autoconfiança, combinada com abertura 

para o mundo; Ecológica – está relacionada à preservação do potencial do capital 

natural na sua produção de recursos renováveis e à limitação do uso dos recursos 
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não renováveis; Ambiental - trata-se de respeitar e realçar a capacidade de 

autodepuração dos ecossistemas naturais; Territorial -  refere-se a configurações 

urbanas e rurais balanceadas, melhoria do ambiente urbano, superação das 

disparidades inter-regionais e estratégias de desenvolvimento ambientalmente 

seguras para áreas ecologicamente frágeis; Econômica – refere-se ao 

desenvolvimento econômico inter-setorial equilibrado, com segurança alimentar, 

capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção, razoável nível 

de autonomia na pesquisa científica e tecnológica e inserção soberana na economia 

internacional; Política (Nacional) – baseia-se da democracia definida em termos de 

apropriação universal dos direitos humanos, desenvolvimento da capacidade do 

Estado para implementar o projeto nacional, em parceria com todos os 

empreendedores e coesão social e a Política (Internacional) – tem sua eficácia  na 

prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz, na promoção da cooperação 

internacional, na aplicação do Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente e 

dos recursos naturais, na prevenção das mudanças globais negativas, na proteção 

da diversidade biológica e cultural, na gestão do patrimônio global e na cooperação 

científica e tecnológica internacional. 

A sustentabilidade sob o prisma ecológico representa os procedimentos que 

se tomam para permitir que um bioma se mantenha vivo, protegido, alimentado de 

modo a manter sua conservação para prosperar e co-evoluir. (BOFF, 2012). 

Em uma visão mais capitalista para Malvezi (2013) a sustentabilidade está 

ligada à preservação e continuidade do modelo econômico atual, aos valores 

culturais e às ambições políticas tanto de governo como de instituições.  

Ao contrário dos conceitos analíticos voltados para a explicação do real, a 

noção de sustentabilidade está submetida à lógica das práticas, articulando-se 

efeitos sociais desejados às funções práticas que  o discurso pretende tornar 

realidade objetiva.  Assim, se por um lado a sustentabilidade é vista como algo 

desejável e bom, a definição que prevalece constrói autoridade para que se 

discriminem as boas práticas das ruins, abrindo-se uma luta simbólica pelo 

reconhecimento da autoridade para se falar em sustentabilidade. (ACSELRAD, 

2013).  

Um dos princípios básicos da sustentabilidade é a relação entre as coisas. As 

ações de cada indivíduo repercutem na família, na escola, no bairro, na cidade, no 

país e no mundo. Embora isso signifique que a responsabilidade está nas mãos de 
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cada pessoa, do governo ou das grandes corporações, deve-se considerar que cada 

ser humano faz parte de um sistema e deve fazer o que estiver ao seu alcance para 

a manutenção do equilíbrio deste. (SANTOMAURO, 2012). 

Ehrenfeld (2008) nos mostra que os atuais esforços de melhorias surgidos em 

nome da sustentabilidade não se destinam a mantê-la, mas sim a reduzir a 

insustentabilidade, em uma concepção cultural de “algo ou o seu contrário”, 

favorecidos pela lógica binária a que estamos acostumados, ao invés de 

privilegiarmos a gestão de paradoxos, neste caso, a conservação do meio ambiente 

e desenvolvimento econômico. 

Para o mesmo autor, o contexto da sustentabilidade, o que chama de 

“Sustainabilty by design”, que implica abandonar a mentalidade da solução 

imediatista e desenvolver coletivamente ações não baseadas apenas em 

experiências anteriores, mas sim transformar visões de futuro em ações presentes.  

Essa proposta implica em substituir o triângulo de sustentabilidade atual, que tem 

como vértices o ambiente, a economia e a equidade, por outro que tem como 

vértices o natural, o humano e o ético, mantendo ao centro de ambos a 

sustentabilidade.    

As mudanças ocorridas no mundo nas últimas décadas e as dinâmicas que 

envolvem as tensões ambientais e sociais que culminaram no círculo vicioso da 

pobreza, degradação do meio ambiente e escassez de recursos, permitem abstrair a 

análise de que a maioria dos problemas enfrentados atualmente teve sua origem no 

sistema econômico e na complexidade da sociedade industrial atual.  

Flores (2012) ressalta que a sociedade brasileira contemporânea tem 

demonstrado preocupação com as questões ambientais, mas está muito longe de 

conquistar a sustentabilidade econômico-ambiental e a conscientização coletiva. 

Afirma ainda que o grande desafio da sociedade globalizada seja desenvolver-se 

para a formação de uma nova cultura social, alcançada por meio de novos 

horizontes científicos, de práticas radicais, com condições de incutir nos cidadãos a 

sua responsabilidade para com meio ambiente.  

Moura et al. (2013) concordam que com uma maior visibilidade em torno das 

problemáticas ambientais, as organizações devem se preocupar com os possíveis 

impactos ambientais gerados por suas atividades e necessitam buscar desenvolver 

a gestão sustentável demandada no atual contexto empresarial. Surge assim, a 

necessidade de pessoas melhor preparadas e que considerem as variáveis 



28 

 

socioambientais sobrepostas da gestão da sustentabilidade. Nesse cenário, devem 

participar as Instituições de Ensino Superior (IES) na formação de futuros 

profissionais que contribuam para a construção de uma sociedade consciente e 

sustentável. 

 

 

2.2  O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) 

 

As Instituições de Ensino Superior têm relevante importância no 

desenvolvimento sustentável, pois ultrapassam o limite da preocupação em ensinar 

e formar pessoas, exercendo função importante no contexto da sociedade, com a 

responsabilidade social de capacitá-las e conscientizá-las da necessidade de 

garantir a sustentabilidade às gerações futuras. (TAUCHEN, 2007). 

Para Muller (2009) as IES têm um papel a desempenhar no seu mandato de 

gerar e disseminar conhecimento para a sociedade como um todo. A visão e a 

missão do ensino superior no futuro serão claramente reorientadas para os desafios 

da sociedade, a fim de reinventar uma resposta inovadora e socialmente 

comprometida que antecipa e acrescenta valor ao processo de transformações 

sociais.  

Em uma época de rápidas mudanças, um importante desafio para as 

universidades é antever as demandas da sociedade. As IES podem ajudar a criar o 

futuro, prevendo acontecimentos e dando-lhes significação. No entendimento de 

Moura et al. (2013), as IES devem oferecer uma formação acadêmica em 

consonância com as tendências do mercado em níveis globais, com ensino, por 

meio de métodos adequados e conteúdos atualizados, que possam atingir todas as 

dimensões da sustentabilidade. 

Para corroborar com essa visão, Andreoli et al. (2014), salientam que com o 

crescimento acelerado da população juntamente com a evolução científica e 

tecnológica, houve um grande aumento na exploração de recursos, ocasionando 

assim divergentes fatores de degradação ambiental, afetando aspectos ambientais, 

sociais e econômicos. Os autores comentam que a solução para as questões 

ambientais não pode ser dissociada dos problemas socioeconômicos, surgindo 

assim, a busca por um modelo de desenvolvimento sustentável que integre os 

fatores ambientais, sociais e econômicos. 
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 Ter como meta, contribuir com o desenvolvimento sustentável tornou-se um 

dos maiores compromissos das universidades com a sociedade. Registrados numa 

série de declarações internacionais, um número representativo de estabelecimentos 

de ensino superior decidiu incorporar as questões ambientais em suas ações, 

assumindo um importante papel em seu entorno. (GONZÁLEZ; RINCÓN, 2012). 

A educação como fenômeno, apresenta-se como uma comunicação entre 

pessoas livres em graus diferentes de amadurecimento humano, numa situação 

histórica determinada. Assim, se define o papel das instituições educacionais: 

“ordenar e sistematizar as relações homem-meio para criar condições perfeitas de 

desenvolvimento de novas gerações, cuja ação e participação permitam a 

continuidade e a sobrevivência da cultura e do próprio homem”. (GONÇALVES, 

1971 apud SAVIANI, 2009, p. 59).  

Seguindo essa teoria, Moreira (2006) reforça que a educação desde a escola 

primária, é fator decisivo para a mudança de mentalidade das futuras gerações e no 

contexto nacional, o papel da universidade nesse sentido, ainda não está muito 

claro, apesar do crescimento expressivo do tema meio ambiente, conforme Ladeira 

at al. (2012); Vaz et al. (2009) também abordam em seus trabalhos. 

Na educação brasileira, conforme cita Rocha (2009), a partir de 2003 os 

governos trataram efetivamente a educação como direito, o que resultou na 

constituição de políticas para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, com 

destaque para a educação básica em parceria com estados e municípios e em 

diálogo com os vários setores representativos da sociedade civil na área da 

educação.   

Evangelinos et al. (2009) afirmam que as instituições de ensino superior têm 

potencial para facilitar as respostas aos problemas ambientais, incentivar a 

sociedade e enfrentar os desafios da sustentabilidade. Os trabalhos desenvolvidos 

dentro delas têm efeito multiplicador, pois estudantes convencidos de boas práticas 

de sustentabilidade podem influenciar a sociedade nos mais variados campos de 

atuação.  

A capacitação para a atuação transdisciplinar deve ser encarada como um 

compromisso da universidade na formação integral de seus alunos e é um dos pré- 

requisitos básicos para colocar em prática as noções de desenvolvimento 

sustentável.  (UNESCO, 1999; SALGADO; CANTARINO, 2006). 
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Em uma visão global e complexa implica a integração e a interconexão das 

disciplinas, ou seja, a transdisciplinaridade, que para Torres et al. (2014) trata-se da 

interação de disciplinas que vai além da junção de diversas disciplinas.  

Torres et al. (2014, p. 20) acredita que a “escola em todos os níveis deveria 

ter a preocupação de preparar os alunos para enfrentar a superação das dualidades 

que irão encontrar ao longo da vida, ou seja, aprender a conviver com as situações 

ambivalentes, buscando a unidade na diversidade complexa”. 

Prahalad (2009) afirma que para garantir o bem estar da humanidade, são 

necessárias novas maneiras de pensar e agir. Dar o primeiro passo é essencial para 

que o mundo seja mais justo e o meio ambiente equilibrado. 

Além de maior aporte científico e tecnológico para a produção econômica por 

parte do governo, surge a necessidade de um marco civilizatório pautado na 

emancipação social, na superação das desigualdades, na liberdade e na defesa da 

vida.  (ROCHA, 2013). 

Embora o resultado da aprendizagem não dependa apenas das IES, 

conforme Mintz et al. (2014) aborda em sua pesquisa sobre sustentabilidade no 

Ensino Superior, realizada em 13 cursos de uma IES em Israel, por meio do qual 

descobriu que na maioria dos casos, apenas matricular-se em um curso não garante 

que os alunos irão adquirir conhecimentos suficientes, atributos afetivos, e 

habilidades que são necessárias realmente para entender ou promover a 

sustentabilidade na sua vida como profissional e como cidadão.  

Savitz (2007) destaca que algumas universidades já estão desenvolvendo 

cursos sobre ambientalismo, responsabilidade social das empresas e 

sustentabilidade em resposta a esse crescente interesse.   

A universidade por ser um estabelecimento de ensino e pesquisa possui 

condições para estimular a síntese e integração de diferentes tipos de conhecimento 

e de melhorar a sua aplicação para a mudança social. Além disso, assume a 

responsabilidade de preparar as novas gerações para o futuro, e ainda desempenha 

um papel importante em relação ao desenvolvimento sustentável, à gestão e à 

educação ambiental. (FERRER-BALAS et al., 2009).  

Nesse cenário, as instituições de ensino superior por meio da disseminação 

de informação e conhecimento, advertindo e conscientizando os cidadãos sobre as 

questões ambientais, faz da educação um agente de mudança de comportamento 

ambiental. 



31 

 

2.3  GESTÃO SUSTENTÁVEL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR  

 

No contexto em que se discute a sustentabilidade nas IES, é relevante 

abordar a educação ambiental e a gestão ambiental, objeto de estudo de diversos 

autores. (TAUCHEN; BRANDLI, 2006; VAZ et al., 2009; BARBIERI; SILVA, 2011). 

As organizações, dos mais diversos ramos, estão cada vez mais preocupadas 

em atingir um correto desempenho ambiental, controlando o impacto das suas 

atividades desenvolvidas, considerando a tendência de mercado e a legislação 

ambiental. Vale ressaltar ainda as inúmeras possibilidades de redução de custos por 

meio de ações de educação ambiental e a operacionalização do sistema de gestão 

ambiental. 

Apesar de a educação ambiental ser um movimento que vem de longas 

décadas, ganhou reconhecimento internacional em 1972, com a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia, o que 

chamaram de “Educação Ambiental” como meio para tratar de questões ambientais 

em todo o mundo. (ARAUJO, 2007). 

A criação do Programa Internacional de Educação Ambiental - PIEA foi um 

marco importante, cujo objetivo foi o de promover o intercâmbio de idéias, 

informações e experiências em educação ambiental entre as nações de todo o 

mundo, entre outras finalidades. Em 1975 o PIEA realizou um Seminário 

Internacional sobre Educação Ambiental, no qual foi aprovada a Carta de Belgrado. 

Trata-se de um importante documento sobre diversas questões pertinentes à 

educação ambiental, sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável. O mesmo 

estabeleceu que a meta básica da ação ambiental fosse melhorar todas as relações 

ecológicas, incluindo as relações do ser humano entre si e com os demais 

elementos da natureza. Além disso, desenvolver uma população mundial consciente 

e preocupada com o meio ambiente e com os problemas a ele associados com 

conhecimento, habilidade, motivação, atitude e compromisso para atuar de forma 

individual e coletiva na busca por soluções para os problemas atuais e para a 

prevenção de outros. (A CARTA, 1975). 

Em 1977, na cidade de Tbilisi, ocorreu a Primeira Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental. O mais importante evento 

internacional em favor da educação ambiental, que foi inspirado pela Carta de 

Belgrado, seria responsável pela elaboração de princípios, estratégias e ações 
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orientadoras em educação ambiental, que são adotados até os dias atuais em todo o 

mundo.  

A Declaração de Tbilisi de 1977 também entendeu que a educação ambiental 

é o resultado da reorientação e compatibilidade de diferentes disciplinas e 

experiências educacionais, facilitando assim, uma percepção integrada dos 

problemas ambientais e proporcionando capacitação para ações suficientes às 

necessidades socioambientais.  

No Brasil, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, recomendou-se para a 

educação ambiental que: haja um compromisso real do poder público federal, 

estadual e municipal no cumprimento e complementação da legislação e das 

políticas para a Educação Ambiental; haja uma articulação dos vários programas e 

iniciativas governamentais em Educação Ambiental, pelo MEC,  e em conjunto com 

as instituições de ensino superior, que o MEC defina metas para a inserção 

articulada da dimensão ambiental nos currículos, a fim de que seja estabelecido o 

marco fundamental da implantação da Educação Ambiental no 3º grau.  

Nesse contexto, também a legislação de educação ambiental se apresenta 

como reflexo dessa preocupação mundial, e se destaca como mecanismo de 

desenvolvimento sustentável. Conforme afirma Araujo (2007) a legislação nacional 

de proteção ambiental é um reflexo da circunstância mundial, vivenciada nas últimas 

décadas, em que o modelo desenvolvimentista destruidor da natureza gera uma 

sociedade de risco, no contexto mais amplo da sociedade tecnológica capitalista.  

Flores (2012) ressalta que a educação ambiental no Brasil não está inserida 

nas matrizes curriculares da maioria das escolas e universidades, devendo-se ir 

além dessas esferas, para alcançar todos os consumidores, empresas e Estado.  Se 

a conscientização não for coletiva, não se conseguirá realizar a mudança da 

indiferença com o meio ambiente para a conduta consciente, racional e a favor da 

natureza. 

A educação ambiental estabelece a necessidade de novos métodos 

pedagógicos e de administração do saber, baseando-se nos princípios do 

desenvolvimento sustentável, da gestão participativa e da administração coletiva dos 

processos ecológicos e produtivos. Estes, devem garantir a oferta sustentável de 

recursos naturais e de satisfações para a sociedade. (ALMEIDA, 2008). 
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Sob a ótica de Dias (1994) a educação ambiental caracteriza-se por 

incorporar as dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas e éticas, 

devendo-se considerar todas as dimensões ao se tratar de qualquer problema 

ambiental. Pelicioni (1998) complementa afirmando que o objetivo da educação 

ambiental é formar a consciência dos cidadãos e transformar-se em filosofia de vida 

de modo que a adoção desses comportamentos ambientalmente adequados 

preservem os recursos do meio ambiente.  

Como prática político-pedagógico, a educação ambiental estabelecida 

histórica e socialmente, pretende possibilitar o desenvolvimento e a escolha de 

estratégias de ação, que venham a contribuir para a construção do processo de 

cidadania e para a melhoria da qualidade de vida da população. (PELICIONI, 1998). 

No contexto do ensino tradicional, Moreira (2006) acredita que educação 

ambiental deveria ser uma disciplina comum e adaptada à formação de todas as 

profissões ligadas à indústria de nível médio ou superior. 

Ao contrário, Barbieri e Silva (2011) entendem que a educação ambiental não 

deve ser implantada como disciplina específica, devendo ser introduzida em todas 

as oportunidades de ensino, como um processo contínuo, inclusive fora das 

instalações escolares, considerando o meio ambiente em suas múltiplas dimensões.  

Nesse sentido Mintz et al. (2014) concorda que apenas o conteúdo ambiental 

não leva automaticamente para o desenvolvimento de uma conscientização das 

questões de sustentabilidade, como atitudes, motivações ou habilidades que são 

necessárias para promover a sustentabilidade. Os resultados de sua pesquisa levam 

à conclusão de que a promoção dessas questões pode ser alcançada por aprender 

em cursos bem formatados em relação à temática ambiental ou por meio de se 

matricular em diversos cursos.  

Na visão de Almeida (2008) uma das dificuldades de incorporar a dimensão 

ambiental nos estudos superiores decorre da escassez de pesquisadores e 

docentes que tenham partido de métodos tradicionais e tenham avançado em 

termos de elaboração de métodos interdisciplinares de pesquisa e de conteúdos 

integrando saberes de diferentes campos do conhecimento.  

A Resolução 2 (2012, p.3) do Conselho Nacional de Educação prevê no Art. 

8º que: 
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A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar 
e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa 
integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, 
etapas, níveis e modalidades, não devendo, como regra, ser 
implantada como disciplina ou componente curricular específico. 
(BRASIL, 2012). 
 

Laszlo, um filósofo da ciência, afirma que não se necessita de avanços 

científicos e sim de uma mudança de atitude e complementa que a educação para o 

futuro sustentável pode ser realizada em todas as disciplinas. (LEGAN, 2009).  

Diante da necessidade urgente de tratar os problemas ambientais, em muitos 

cursos de graduação já se oferece uma disciplina geralmente denominada gestão 

ambiental. Essa disciplina procura apresentar e discutir conceitos, propostas e 

instrumentos de gestão que incluam o meio ambiente em diferentes níveis decisórios 

da organização para responder a uma diversidade de demandas com respeito aos 

problemas ambientais, levando-se em conta os objetivos das organizações. 

(BARBIERI, 2004). 

A visão integrada da educação ambiental é observada também nas propostas 

de gestão ambiental que vem se fortalecendo e se definindo nas Instituições com um 

todo. 

A gestão ambiental tem conquistado espaço no contexto organizacional, 

sendo que esta tomada de consciência ecológica atinge os diferentes setores sociais 

em todo o mundo, abrangendo os setores educacionais, entre eles as Instituições de 

Ensino Superior. (TAUCHEN; BRANDLI, 2006). 

Para Barbieri e Silva (2011, p. 78),  

a gestão ambiental está voltada para a aplicação de conhecimentos 
teóricos e práticos aos problemas ambientais que concernem às 
organizações, por meio de processos administrativos típicos, como 
planejamento, controle, coordenação, motivação e outros, para 
alcançar objetivos e metas específicos em diferentes níveis de 
atuação, do operacional ao estratégico.  

Dessa forma, percebe-se que existe uma estreita relação na visão mais 

moderna entre o desenvolvimento econômico e social e o meio ambiente. 

A gestão ambiental enfatiza o compromisso pela sustentabilidade junto aos 

stakeholders (clientes, fornecedores, consumidores, colaboradores internos, 

instituições financeiras, ONGs e comunidade em geral), como instrumento gerencial 

para a otimização econômica da organização. Em função das características básicas 

e das estratégias empresariais genéricas próprias das organizações pertencentes ao 
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setor altamente concentrado, como por exemplo, as instituições do setor 

organizacional, podem-se delinear estratégias de gestão ambiental. (TACHIZAWA, 

2011). 

As principais estratégias de gestão ambiental de caráter genérico, 

normalmente aplicáveis às organizações do setor educacional, de baixo impacto 

ambiental, são: projetos sociais em meio ambiente, em educação, em saúde, em 

cultura,  apoio à criança e ao adolescente, em voluntariado e imagem ambiental da 

empresa para fins de marketing. (KOBS; REIS, 2007). 

Dentre algumas estratégias aplicáveis às Instituições de Ensino Superior 

citadas por Tachizawa (2011), independentes das estratégias de gestão ambiental 

específicas, merecem destaque: o desenvolvimento de programas de integração 

com a comunidade empresarial da região, promovendo interação nos dois sentidos, 

tanto com visitas de alunos às organizações locais, como de conferencistas 

originários dessas organizações para realizarem palestras na IES; a realização de 

programa permanente de pesquisa socioeconômica e projetos correlatos com as 

organizações de seu entorno, com a participação dos corpos docente e discente, 

visando conhecer seu perfil, bem como servir de centro de informações sobre a 

comunidade local; a criação de conselho de empresários, executivos e lideranças 

sociais, que, por meio de reuniões com representantes da IES, professores e alunos, 

estabeleceriam um canal de comunicação e subsidiariam a gestão estratégica da 

instituição de ensino em seus diferentes níveis (plano estratégico, plano pedagógico, 

currículo do curso e avaliação institucional). De forma análoga, incentivo à criação 

de associação de ex-alunos, que congregam profissionais formados, que na 

realidade são executivos/empresários do mercado. 

Nesse panorama, a gestão ambiental é muito mais que uma atividade de 

cunho social ou preocupação de ambientalistas e ecologistas, mas uma atitude que 

pode favorecer os resultados das instituições. 

Para compreender as questões ambientais e sociais que envolvem as IES, 

Tachiszawa (2011) afirma que se deve adotar o enfoque sistêmico, global, 

abrangente e integrado e ser capaz de ver as inter-relações entre recursos captados 

e valores obtidos pela organização. Dessa forma, a organização deve ser 

considerada como partes em contínua interação, compondo um todo norteado para 

determinados fins, em permanente relação de interdependência com o ambiente 

externo. Podendo ser entendida como um processo que procura transformar 
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recursos em produtos, de acordo com seu modelo de gestão e objetivos da 

organização. 

 

 

2.4  EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

Westbrook (2010, p. 54) cita que para John Dewey o objetivo da educação é 

habilitar os indivíduos a desenvolverem-se de forma constante e contínua e na sua 

visão “o processo educativo não tem nenhum fim além de si mesmo, é o processo 

de contínua reorganização, reconstrução e transformação da vida”. A educação 

como reconstrução contínua da experiência, fica assegurada como atributo 

permanente da vida e propõe desenvolver as capacidades dos indivíduos para agir 

conscientes dessa reorganização. 

Para Boff (2012) a educação não acontece automaticamente. É o resultado 

de um processo de educação pelo qual o ser humano define o conjunto de relações 

que entrelaça com o universo, com a Terra, com a natureza, com a sociedade e 

consigo mesmo dentro dos critérios de equilíbrio ecológico, de respeito e amor a 

terra e à comunidade, de vida e de solidariedade para com as futuras gerações. 

Segundo Gomes (2006, p. 26), “é importante que todo processo educativo em 

busca da formação de uma consciência mais sustentável atue tanto em nível coletivo 

quanto individual”. Ou seja, as atitudes de cada cidadão em relação a sua vida 

pessoal são tão importantes quanto suas ações que visam o bem-estar coletivo. E, 

individualmente, é essencial a conscientização da importância de adquirir novos 

hábitos de consumo, para um estilo de vida mais sustentável, destacando dessa 

forma a importância das atitudes pessoais estarem de acordo com um 

comportamento profissional e ético.  

A educação para o desenvolvimento sustentável trata principalmente de 

valores, tendo como o respeito à questão central: respeito pelos outros, pela 

diferença, pela diversidade, pelo meio ambiente e pelos recursos do planeta. E como 

base de construção do respeito, a educação viabiliza a compreensão de nós 

mesmos, dos outros e das nossas relações com o ambiental natural e social. 

(UNESCO, 1999).  

De acordo com os preceitos da UNESCO, a educação para o 

desenvolvimento sustentável dever ser adaptada por perspectivas de todos os 
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campos do desenvolvimento humano e deve incluir desafios mais urgentes, como 

direitos humanos, paz e segurança, igualdade de gêneros, diversidade cultural, 

saúde, governança, recursos naturais, mudanças climáticas, desenvolvimento rural, 

urbanização sustentável, prevenção e mitigação de desastres, economia de 

mercado, redução da pobreza, transparência e responsabilidade corporativa. 

(UNESCO, 1999). 

Nessa perspectiva, em 1997 a UNESCO patrocinou na  Tessalônica, na 

Grécia, uma Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade - 

Educação e Conscientização Pública para a Sustentabilidade, cujas principais 

conclusões das discussões foram: educação para um futuro sustentável; consenso 

internacional agindo como estímulo para as ações; reorientação da educação com 

relação à sustentabilidade; conscientização púbica e entendimento; investimento na 

educação - contribuindo para um futuro sustentável; ética, cultura e equidade para 

atingir a sustentabilidade. 

Com a evolução dos debates das questões ambientais, a educação com foco 

na sustentabilidade foi considerada instrumento imprescindível para alcançar um 

futuro sustentável, no qual influem e integram as noções de população, pobreza, 

degradação ambiental, democracia, direitos humanos e paz, desenvolvimento e 

interdependência. (UNESCO, 1999). 

Waheed et al. (2010) com base no modelo ud-SIM revelam que a educação 

em sustentabilidade e tendências globais e locais são as principais forças motrizes 

para alcançar a sustentabilidade em instituições de ensino superior. 

Na visão de Rocha (2009), entende-se que a educação para a 

sustentabilidade é resultado da compreensão de que a escola deve ser capaz de 

trazer valores e propiciar uma formação de base que prepare cidadãos aptos a 

pensar e construir aquilo que quiserem vir a ser, pautados por um comportamento 

sustentável. Nesse sentido, concorda Prahalad (2009) que para garantir o bem estar 

da humanidade, são necessárias novas maneiras de pensar e agir.  

Uma orientação ecológica da educação visando à sustentabilidade demanda 

transformar os métodos de ensino tradicionais. Nesse cenário, os estudantes não 

podem aprender apenas dentro das salas de aula ou fechados em bibliotecas ou 

diante dos programas da internet. Devem experimentar na pele a natureza, conhecer 

a biodiversidade, saber a história daquela região, quem foram seus poetas, 
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escritores e demais pessoas veneráveis por suas virtudes. É preciso mergulhar no 

mundo real, no universo da ecologia. (BOFF, 2012). 

Para Torres et al. (2014, p. 61), o processo ensino-aprendizagem não está 

mais centrado na figura do professor sendo do aluno o papel fundamental e acredita 

que nesse sentido o “professor atua na criação de contextos e ambientes adequados 

para que o aluno possa desenvolver suas habilidades sociais e cognitivas de modo 

criativo na interação com outrem”.  

É necessário que essa aprendizagem seja vivenciada dentro do contexto da 

sustentabilidade, por meio de dinâmicas criativas e participativas, integrando o 

ambiente físico, o desenvolvimento intelectual, a aprendizagem como competência 

essencial, as práticas cotidianas, o relacionamento social, a construção do 

conhecimento, a tecnologia, as relações de mediação, autoconstrução e acima de 

tudo o desenvolvimento da afetividade. 

Conforme aduz Rocha (2013) a partir do momento que se tem o conceito, que 

foi experenciada a vivência e exercitado o espírito crítico, as transformações serão 

sentidas com maior amplitude e mais rapidez na vida em sociedade. Considera 

ainda que seja necessário que a educação envolva a vida de quem está aprendendo 

e as pessoas de sua coletividade, contribuindo para o fortalecimento da participação 

crítica e reflexiva da sociedade nas decisões locais.  

Na linguagem de Sachs (2009), a cultura do desenvolvimento deveria se 

tornar um elemento de ensino. Por este termo entende-se um conjunto de noções 

que preparam a reflexão sobre o futuro de nossas sociedades inscritas tanto na 

ecologia cultural como na ecologia natural. 

 

 

2.5  AVALIANDO A SUSTENTABILIDADE: INSTRUMENTOS E INDICADORES 

 

Apesar da longa experiência do uso de indicadores como ferramenta de apoio 

nos diversos processos de tomada de decisão, só há poucas décadas esforços 

foram empreendidos na construção e na aplicação de indicadores alinhados à 

proposta do desenvolvimento sustentável.  

Os indicadores são necessários não só para o entendimento do mundo, mas 

também para que se possa planejar ações e tomar decisões. Embora no Compêndio 

do International Institute for Sustainable Development (IISD), encontre-se uma lista 
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de quase mil indicadores em todo mundo nos diversos níveis de governança, houve 

pouco sucesso na implementação da visão de desenvolvimento sustentável. Na 

opinião de Malheiros et al. (2012) as evidências sugerem que os indicadores ainda 

não atingiram o seu potencial como parte dos processos de decisão. 

Em seus estudos desenvolvidos no Chile, Gomez et al. (2014), afirmam que 

avaliações de sustentabilidade baseadas em indicadores  têm um desempenho 

global mais elevado e são mais fáceis de mensurar e comparar resultados que 

outras abordagens, pois tendem a ser mais objetivas. 

Outro indicador citado por Waheed et al. (2010) é o modelo de tomada de 

decisão uD-SIM, proposto como uma solução para avaliar um índice de 

sustentabilidade para as instituições de ensino superior. Este modelo reconhece a 

natureza subjetiva da análise para avaliar um índice de sustentabilidade. O modelo é 

robusto e oferece uma tomada de decisão mais racional e utiliza uma lista 

abrangente de indicadores. 

Bitar e Braga (2012) acreditam que a demanda por indicadores ambientais 

surgiu na década de 1970, quando os governos de países industrializados e 

Organizações Não Governamentais (ONGs) com atuação internacional expressaram 

a necessidade de serem realizadas avaliações sistemáticas e periódicas acerca da 

situação ambiental do mundo. Datam dessa época as primeiras iniciativas para a 

avaliação do estado geral  do meio ambiente, elaborados com base em indicadores 

ambientais. 

Outros marcos podem ser citados referente à evolução dos indicadores, tais 

como: no final dos anos 1980, o Governo Canadense aprimorou o conceito de 

indicador ambiental, com o objetivo de simplificar a comunicação acerca das 

questões ambientais;  na Holanda em 1987, o governo iniciou um esforço similar 

para avaliar os resultados da sua política ambiental; em 1989 a cúpula do G7 

solicitou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) o 

desenvolvimento de um conjunto de indicadores ambientais de fácil compreensão, 

para subsidiar a tomada de decisões por parte dos governos envolvidos; e na 

Conferência Rio 92, incluiu-se a recomendação do desenvolvimento de indicadores 

para avaliação ambiental. 

Já para Philippi e Malheiros (2012), esse movimento pôde ser observado a 

partir de 1990 com a consolidação do termo desenvolvimento sustentável e a 

assinatura da Agenda 21 Global e dos projetos das Agendas 21 Local.  
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Diversas instituições de renome também participaram de iniciativas nesse 

período, no entanto essa profusão de experiências vem acompanhada de uma lista 

variada de definições sobre indicadores, suas funções, regras e princípios a serem 

observados para o melhor uso desta ferramenta. 

Bitar e Braga (2012) concordam que a partir daí houve um empenho 

significativo na formulação de indicadores ambientais pelo mundo, com vários 

modelos e aplicações.  

Dentre as aplicações atuais, destaca-se o uso de indicadores ambientais 

desenvolvidos no âmbito do programa GEO (Global Environment Outlook) conduzido 

pelo programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Trata-se de um 

modelo fundamentado na realização de avaliação ambiental integrada mediante um 

processo participativo, visando construir um elo entre o conhecimento científico 

referente a um dado contexto e à tomada de decisão política. (BITAR E BRAGA, 

2012). 

Na opinião dos mesmos autores, os indicadores ambientais têm como 

objetivo expressar, para os tomadores de decisão e para a população de um modo 

geral, a informação técnica-científica sobre o meio ambiente. Essa informação 

tratada muitas vezes de forma tradicional, torna-se incompreendida, não fornecendo 

a real dimensão de sua importância para cada individuo e para a coletividade. O uso 

de indicadores ambientais tem o objetivo de tornar a informação sobre o meio 

ambiente tão compreensível quanto à informação sobre a economia que é hoje 

divulgada e assimilada pela população. 

Para Philippi Jr (2012), gestores e organizadores da sociedade requerem 

cada vez mais informações consistentes e objetivas acerca da situação ambiental 

em seu território, buscando identificar a dimensão dos problemas, priorizar as ações 

e mobilizar recursos necessários. Embora essa informação nem sempre possa ser 

obtida e utilizada com facilidade. 

Citado por González e Rincón (2012) a pegada ecológica é um indicador de 

sustentabilidade, que não apenas permite estimar as exigências mínimas em termos 

de área necessária para fornecer os materiais e a energia requerida por determinada 

população, mas que também avalia a sustentabilidade das atividades humanas. Seu 

conceito foi desenvolvido sob um arcabouço metodológico e conceitual que procurou 

medir a área do território ecologicamente produtivo necessário para produzir 

recursos e absorver resíduos de cada população. 
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Embora seja simples e bastante abrangente, o cálculo desse indicador no 

âmbito das universidades tem sido limitado, segundo González e Rincón (2012) há 

grandes problemas e fraquezas que limitam a sua aplicabilidade nesse contexto. 

Dessa forma, é importante citar a Global Reporting Initicative (GRI), 

organização que promove o uso de relatórios de sustentabilidade como uma 

maneira para que as organizações se tornem mais sustentáveis e contribuam para o 

desenvolvimento sustentável. A GRI dispõe de princípios e indicadores para 

elaboração padronizada desses relatórios, contendo informações sobre os impactos 

econômicos, ambientais e sociais causados por suas atividades cotidianas. 

Observa-se assim, a grande importância desses instrumentos de avaliação de 

acompanhamento de alteração de padrões ambientais, de estratégias de ação sobre 

o meio ambiente e de apoio a tomada de decisão.  

 

 

2.5.1  Instrumento para Avaliação da Sustentabilidade no Ensino Superior  

 

A utilização de um instrumento de avaliação da sustentabilidade na IES 

fornecerá informações sobre a sua situação atual, o que irá colaborar para a gestão 

e formulação de novas políticas orientadas para o desenvolvimento sustentável 

(ROORDA, 2008). Permite ainda identificar os pontos fortes e fracos existentes 

dentro da Instituição, possibilitando a tomada de decisão para novas ações de 

melhoria dos níveis de sustentabilidade. 

No entanto, para mensurar a efetividade das ações adotadas pelas IES em 

prol da sustentabilidade são necessários instrumentos de avaliação, que apresentem 

dados concretos, fazendo uso de indicadores. 

Para Brandli et al. (2012) os indicadores são sinais transformados em 

informações úteis que podem fornecer a dimensão das atividades realizadas no dia 

a dia. Estes proporcionam uma visão do futuro conectada aos objetivos e metas, 

simplificando as informações sobre fenômenos complexos para melhorar o processo 

de comunicação e transmissão destas para um público heterogêneo. Deve ainda ser 

mensuráveis, independentemente de sua coleta, obedecer a técnicas ou abordagens 

qualitativas ou quantitativas. 

Esses indicadores devem ter a capacidade de medir o conhecimento e o 

compromisso dos estudantes frente à sustentabilidade. Com isso três pilares básicos 
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devem ser observados quando se procura criar indicadores para medir a efetividade 

da inclusão da sustentabilidade no ensino, sendo o conhecimento, a boa vontade e a 

capacidade dos alunos em relação ao desenvolvimento sustentável. (LIDGREN  et 

al., 2006).  

Deve-se ressaltar que os indicadores são uma tentativa de se retratar 

determinado fenômeno de maneira sintética. Logo, a escolha de indicadores deve 

considerar critérios de modo a assegurar a veracidade dos fatos retratados. 

Diante disso, vale evidenciar o Auditing Instrument for Sustainability in Higher 

Education (AISHE), por ser um tipo de ferramenta que avalia a sustentabilidade nas 

instituições por meio de indicadores.  

 

 

2.5.1.1   Auditing Instrument For Sustainability In Higher Education (AISHE) 

 

Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE), é um 

método baseado em um modelo de gestão da qualidade, desenvolvido pela 

Fundação Européia para a Gestão da Qualidade, e reforçado e adaptado pelo 

Instituto de Gestão da Qualidade Holandês (INK), assim, chamado o "Modelo EFQM 

de tinta". (ROORDA, 2008).  

Nesse modelo EFQM-INK o conceito é de que as organizações podem estar 

em um dos vários estágios de desenvolvimento em relação a uma série de critérios, 

o qual define cinco desses estágios. Originalmente foi desenvolvido para ser usado 

em empresas comerciais, e posteriormente foi adaptado pela organização ESD 

Dutch DHO (organização holandesa para o avanço do desenvolvimento sustentável 

no ensino superior) em 2000 e 2001, especificamente para avaliar a sustentabilidade 

em Instituições de Ensino Superior. Assim surgiu o modelo "EFQM-HE", por esta 

razão foi escolhido como uma base para AISHE. (ROORDA, 2008).  

O mesmo autor aponta várias razões para utilizar a ferramenta AISHE, dentre 

elas: desenvolvimento de políticas; avaliação das necessidades da política; 

conscientização e apoio para Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) 

entre gestores, funcionários e alunos; integração com a gestão de qualidade e 

gestão ambiental; elaboração de relatórios de transparência para stakeholders; 

avaliação padronizada permitindo IES aprender uns com os outros e cooperar. 
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O instrumento se concentra principalmente no aspecto da educação. Para a 

DHO o papel educativo é a maneira mais intensa que uma instituição de ensino 

superior pode contribuir para desenvolvimento sustentável, devido ao resultado que  

a educação gerar na sociedade. 

O método AISHE está baseado no ciclo de Deming ou PDCA (planejar, fazer, 

checar e agir) e nele são definidos 20 critérios diferentes. As suas fases estão 

representadas em uma matriz com cinco campos de atenção, cada um composto por 

quatro descrições, totalizando 20, conforme apresentado na Figura 1.   

 

   Figura 1: Instrumento de Avaliação AISHE. 
   Fonte: Adaptado de AISHE (2001) 

 

Os campos de atenção estão descritos conforme demonstrado no quadro 1. 

CAMPO DE 
ATENÇÃO DESCRIÇÃO 

Visão e Política 
Refere-se ao planejamento, definição de metas e formulação de 
documentos, visando à sustentabilidade, bem como à existência de uma 
gestão ambiental. 

Especialização 

Está relacionado à preparação da organização no que diz respeito ao 
desenvolvimento sustentável, abrangendo toda a comunidade 
acadêmica. Esse campo apresenta a necessidade de um grupo de 
especialistas em sustentabilidade e a presença desse tema nos 
programas de pesquisa e extensão. 

Objetivos 
Educacionais e 
Metodologia 

Refere-se à maneira como o tema sustentabilidade é abordado pela 
organização e se essa abordagem é significativa para gerar preocupação 
com a sustentabilidade no exercício profissional dos egressos. 
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CAMPO DE 
ATENÇÃO DESCRIÇÃO 

Conteúdo da 
Educação 

Avalia a existência do tema sustentabilidade no currículo e a 
possibilidade de adquirir maior conhecimento a respeito. Também aborda 
se o posicionamento do estudante é voltado à sustentabilidade na 
tomada de decisão. 

Avaliação dos 
Resultados  

Procura observar a existência de dados sobre a avaliação feita pelos 
estudantes, equipe, campo profissional e sociedade a respeito da política 
de sustentabilidade de se fazer comparações desses dados com os de 
outras organizações que são referência em sustentabilidade. 

Quadro 1: Descrição dos campos de atenção AISHE. 
Fonte: Adaptado de AISHE (2001) 

 

Os critérios de cada campo de atenção podem ser classificados de acordo 

com 5 estágios (nível de sustentabilidade) e cada estágio possui uma escala ordinal 

de 1 a 5, conforme quadro abaixo. 

NIVEL DE SUSTENTABILIDADE 

ESTÁGIO 1 
Orientada a 
Atividade  

Metas educativas orientada ao tema. 
Os processos são com base nas ações de cada funcionário ou membro. 
As decisões são geralmente feita ad hoc. 

ESTÁGIO 2 
Orientada para 

o Processo  

Metas educativas estão relacionadas com o processo educacional como um 
todo. 
As decisões são tomadas por grupos de profissionais. 

ESTÁGIO 3 
Orientada ao 

Sistema  

Os objetivos são orientados ao estudante em vez de orientada ao professor. 
Existe uma política organizacional relacionada com (meio) metas de longo prazo. 
Os objetivos são formulados explicitamente, são medidos e avaliados. Há 
feedback dos resultados. 

ESTÁGIO 4 
Orientada a 

Rede 

O processo educativo é visto como parte de uma rede. 
Há uma rede de contatos com o ensino secundário e com as empresas em que 
os formandos vão encontrar seus empregos. 
O currículo é baseado em qualificações formuladas de profissionais. 

ESTÁGIO 5 
Orientada para 

a Sociedade  

Existe uma estratégia de longo prazo. A política é com o objetivo de melhoria 
constante. 
Os contatos são mantidos, não só com clientes diretos, mas também com outras 
partes interessadas. 
A organização cumpre um papel de destaque na sociedade. 

  Quadro 2: Descrição dos estágios dos campos de at enção AISHE. 
  Fonte: Adaptado de AISHE, 2001 

 

O quadro 2 apresenta os estágios conforme orientação do método e deve-se 

salientar que um determinado estágio será alcançado, somente se o estágio ou 

etapa anterior foi atingido.  

Sob a ótica de Shriberg (2002), esta ferramenta centra-se mais no processo 

do que no conteúdo, nas medidas qualitativas e em medidas descritivas em 

detrimento das prescritivas. Como avaliação global, o referido autor menciona que 
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AISHE é um excelente exemplo de abordagem que possibilita avaliar a 

sustentabilidade a partir de indicadores com orientação.   

Segundo Cole (2003) o AISHE é muito interativo, envolve diretamente os 

gestores e aqueles que são afetados pela avaliação, também auxilia no 

desenvolvimento de capacidades e na compreensão dos participantes em temas de 

sustentabilidade nas IES.   

Já para Brandli et al. (2012) e Shriberg (2002), embora esse instrumento 

possua uma plataforma flexível, em que é possível estimular e operacionalizar a 

sustentabilidade no ensino superior, ainda possui um ponto fraco, seus critérios são 

abstratos e difíceis de compreender. 

No contexto das IES, a aplicação de instrumentos de sustentabilidade 

ambiental, torna-se possível por meio da implementação de estratégias empresariais 

com foco na dimensão ambiental.  

Entende-se que a avaliação da sustentabilidade a partir de indicadores é 

importante, pois aponta as fragilidades e as potencialidades das IES, que poderão 

resultar em ações para melhoria da sustentabilidade da IES. 

 

 

2.5.1.2   Sustainability Literacy Test (SLT) 

 

Por meio de uma iniciativa da Higher Education Sustainable Initiative e 

Fundação Euro-Mediterrânea para Gestão (Kedge Business School), e governada 

por uma Assembléia Geral composta por organizações internacionais no Conselho 

Consultivo Sênior e redes acadêmicas na Comissão Regional/ Nacional de 

Especialistas, o Sustainability Literacy Test (SLT), pesquisa de conhecimento em 

sustentabilidade foi apresentado na Conferência Mundial da UNESCO de Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável, em Nagoya – Japão em novembro de 2014.   

Esse instrumento foi adotado no presente estudo para avaliar o conhecimento 

em sustentabilidade, no intuito de obter um panorama do conhecimento dos alunos e 

professores sobre o desenvolvimento sustentável. 

A Sustainability Literacy Test é uma ferramenta para as várias iniciativas 

sobre liderança em sustentabilidade utilizada por instituições de ensino superior para 

avaliar e verificar a alfabetização em sustentabilidade de seus alunos quando se 

formarem. O instrumento avalia o nível mínimo de conhecimento em 
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responsabilidade econômica, social e ambiental para estudantes do ensino superior, 

aplicáveis em todo o mundo, em qualquer tipo de Instituição de Ensino Superior, em 

qualquer país, em qualquer tipo de curso de nível superior (Bacharelado, Mestrado, 

MBA, PhD). (THE TEST, 2015). 

O instrumento é composto de questões de múltipla escolha e já foi 

personalizado para 15 países diferentes. Esta ferramenta inovadora irá contribuir 

para informar o projeto pedagógico sobre a aprendizagem do aluno no que se refere 

a conhecimento em sustentabilidade.  

Nessa temática da sustentabilidade ambiental, percebe-se cada vez mais a 

necessidade da utilização de ferramentas com capacidade de medir, identificar e 

avaliar a sustentabilidade ambiental, uma vez que podem fornecer orientações de 

novas e melhores aplicações e estudos mais fundamentados e aprofundados. 
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3  METODOLOGIA 

 

Este capítulo refere-se aos procedimentos metodológicos que foram adotados 

para o desenvolvido desta pesquisa, sendo o delineamento, a natureza do estudo e 

população, bem como a coleta e análise de dados, e por fim as suas limitações.  

 

 

3.1 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

− Quais são os estágios de sustentabilidade ambiental no ensino dos 

cursos de graduação das IES? 

 

− Qual o grau de sustentabilidade presente nos currículos dos cursos de 

graduação das IES de Campo Mourão? 

 

− Qual o nível de conhecimento em sustentabilidade do corpo docente e 

discente dos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior de 

Campo Mourão – Pr.? 

 

− Quais as possíveis ações que possam promover a sustentabilidade 

ambiental nos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior 

de Campo Mourão – Pr.? 

 

 

3.2  DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O presente estudo possui caráter descritivo e exploratório. Segundo Gil 

(2005) na pesquisa exploratória o pesquisador procura um maior conhecimento 

sobre o tema em estudo e tem por objetivo explicitar e proporcionar maior 

entendimento do problema. Também será descritiva, de acordo com Gil (2005) se 

quer descrever o fenômeno, envolvendo técnicas padronizadas de coleta de dados. 

O procedimento da pesquisa será de campo e por meio da análise documental, 

momento em que serão levantados e analisados todos os planos de ensino dos 
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currículos dos cursos das IES pesquisadas. Além disso, o estudo será realizado no 

local onde existem os elementos necessários.  

A pesquisa apresenta recorte transversal ou seccional, visto que o 

levantamento de dados será realizado em um único momento, assim como não 

serão analisados dados de períodos anteriores e posteriores. (MARCONI; LAKATOS, 

2010). 

Quanto a sua natureza classifica-se como quantitativa e qualitativa, segundo 

Richardson (1999) a primeira caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto 

das modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas, por meio 

de técnicas estatísticas. Enquanto que a segunda tem como objeto situações 

complexas, podendo descrever e analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos, bem como contribuir nas técnicas de 

mudanças de determinado grupo social em maior nível de profundidade. 

Quanto ao aspecto quantitativo da pesquisa, as informações foram colhidas 

por meio de formulários estruturados e com o auxílio de quadros explicativas para 

cada um dos critérios existentes, para que fossem enquadrados de acordo com um 

dos estágios possíveis, garantindo com isso o entendimento dos coordenadores. Da 

mesma forma, foi aplicado aos professores e alunos o formulário adaptado para que 

pudessem optar de acordo com seu nível de percepção, por cada um dos aspectos 

analisados da metodologia AISHE. 

Também em formulário específico, foram colhidas as respostas dos docentes 

e discentes em relação ao conhecimento mínimo em sustentabilidade, por meio da 

utilização da Pesquisa de Conhecimento em Sustentabilidade. 

Além disso, foram realizadas projeções para a população representada, bem 

como a composição de índices para que posteriormente fossem realizadas as 

análises estatísticas do nível de percepção referente ao DS e do conhecimento em 

sustentabilidade dos atores das IES pesquisadas. 

Referente à abordagem qualitativa, foi realizada a pesquisa documental por 

meio do levantamento e análise das ementas e conteúdos programáticos dos planos 

de ensino de todos os cursos das IES. Além disso, ocorreram conversas informais 

com coordenadores e professores no intuito de identificar a presença do tema 

sustentabilidade nos currículos dos cursos, atendendo assim, um dos objetivos 

específicos deste estudo. 
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As etapas da pesquisa foram realizadas conforme delineamento apresentado 

na figura 2, abaixo. 

 

 
  Figura 2: Etapas da Pesquisa 

 

As unidades de análise foram constituídas de duas Instituições de Ensino 

Superior na cidade de Campo Mourão, interior do Estado do Paraná, sendo: uma 

faculdade particular com cerca de 4.000 alunos, 300 professores, 500 funcionários 

administrativos e técnicos, distribuídos em três unidades, com 17 cursos de 

graduação e 38 cursos de pós-graduação (lato-sensu);  e uma universidade estadual 

com cerca de 2.116 alunos, 150 professores, 50 funcionários administrativos e 

técnicos, com 10 cursos de graduação e 8 cursos de pós-graduação, sendo 7 (lato-

sensu) e 1 (stricto sensu). 



50 

 

Foram avaliados os cursos presenciais de Administração (2), Agronomia, 

Biomedicina, Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado, Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas, Direito, Educação Física Licenciatura e Bacharelado, 

Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção (2), Farmácia, Geografia, 

História, Letras, Matemática, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia (2), 

Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Turismo e Meio 

Ambiente. 

 

 

3.3  COLETA, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi obtida a partir de dados primários, por meio de 

formulário eletrônico e impresso, e também foi realizada uma avaliação documental. 

Conforme Marconi e Lakatos (2010), esses são procedimentos utilizados na 

investigação social, para obter os dados ou para auxiliar no diagnóstico ou ainda no 

tratamento de um problema social.   

Em relação à amostra optou-se por não-probabilística por conveniência. Na 

amostra por conveniência, conforme aponta Gil (1999) o pesquisador seleciona os 

respondentes a que tem acesso, e que representam o universo da população a ser 

pesquisada. Um dos critérios utilizados na presente pesquisa foi o fato de os 

respondentes terem disponibilidade ou aceitarem responder à pesquisa. Isso se 

deve à localização das IES objeto do estudo e o fato de que uma delas é local de 

trabalho da pesquisadora, facilitando dessa forma o acesso a uma parte dos 

respondentes. 

Para auxiliar nas análises dos dados quantitativos foram utilizadas 

ferramentas computacionais, como o Excel, aplicativo de planilha eletrônica e o 

MiniTab 17, software voltado para fins estatísticos utilizado pelas universidades.   

A apresentação dos dados categorizados se deu por meio de diagramas, 

estatísticas descritivas, gráficos intervalares, gráficos de barras e quadros para 

facilitar sua interpretação. 

Na seqüência seguem as explicações e os procedimentos utilizados para 

atingir cada um dos objetivos específicos. 
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3.3.1 Avaliar os estágios da sustentabilidade ambiental no ensino dos cursos de 

graduação das IES 

 

Para a coleta de dados foi adaptado um instrumento de auditoria para a 

sustentabilidade no ensino superior, o  AISHE - Auditing Instrumet for Sustainability 

in Higher Education. (AISHE, 2001). As adaptações realizadas foram quanto à 

estruturação do instrumento, em que se agregaram as questões e as explicações de 

cada um dos estágios para cada critério dos campos de atenção em um único 

formulário, facilitando assim o preenchimento e o entendimento dos respondentes, 

conforme anexo 01. 

Esse instrumento está baseado no ciclo de Deming ou PDCA (planejar, fazer, 

checar e agir), sendo que as suas fases estão representadas dentro de cinco 

campos de atenção, cada um composto por quatro critérios. Os critérios são 

classificados de acordo 5 estágios, caracterizados como níveis de sustentabilidade. 

(AISHE, 2001). No entanto, foi inserido no formulário o estágio (0) Zero, para quando 

na opinião dos respondentes, aquela situação ou etapa não puder ser caracterizada 

ou identificada, em relação a cada um dos critérios abordados pela metodologia. Ou 

seja, no caso de não ser possível que o critério analisado seja enquadrado em 

nenhum outro estágio.  

De acordo com a metodologia AISHE foram elaborados questionários 

específicos para coordenadores, professores e alunos com aspectos relacionados à 

sustentabilidade ambiental, para que analisem a condição de seus cursos nas IES 

pesquisadas.  

- Questionário do coordenador:  para a coleta de dados foi aplicada 

individualmente aos vinte e seis (26) coordenadores de cursos, levando-se em 

consideração que estes seriam os mais indicados para responderem por seus 

cursos, por conheceram a sua realidade em maior profundidade. Os coordenadores 

responderam por meio de formulário impresso, os critérios estabelecidos pelo 

método adaptado, relacionados ao respectivo curso de graduação, enquadrando 

cada critério de acordo o estágio possível.  

De posse dos dados atribuídos pelos coordenadores, os mesmos foram 

tabulados de acordo com cada um dos critérios de avaliação e apresentados em 

forma de quadros, e posteriormente foi realizada a análise de todos os critérios dos 

campos de atenção, com intuito de identificar os diferentes níveis de 
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sustentabilidade ambiental de acordo com cada estágio apontado pelos 

coordenadores. 

Quanto aos dados estatísticos obtidos pelos respondentes das IES 

pesquisadas, estes foram agrupados e apresentados em forma de quadros, 

demonstrando o total de coordenadores que optou por cada um dos critérios de 

acordo com o respectivo estágio. Também foram elaborados gráficos em 

percentuais em relação ao nível de sustentabilidade atribuído para cada um dos 

critérios dos campos de atenção. Para facilitar a visualização, os gráficos foram 

separados em 3 grupos de campo de atenção, obedecendo ao ciclo PDCA (planejar, 

fazer, verificar).  

Além disso, foram construídas estatísticas descritivas segundo a opinião dos 

coordenadores referente aos estágios que se encontram cada um dos critérios 

analisados. Ao mesmo tempo para aumentar a confiabilidade das estimativas dos 

dados de cada grupo por campo de atenção, foram elaborados gráficos intervalares 

em que se apresentam os intervalos de confiança. Em vez de estimar o parâmetro 

por um único valor, é dado um intervalo de estimativas prováveis, ou seja, um 

intervalo de confiança pode ser usado para descrever o quanto os resultados de 

uma pesquisa são confiáveis. 

- Questionário do professor: para essa coleta de dados foram aplicados 

questionários impresso e eletrônico para oitenta e quatro (84) professores dos 

cursos de graduação das IES pesquisadas. O questionário foi adaptado da pesquisa 

de Brandli et al. (2012) e AISHE (2001), contendo nove aspectos relacionados a 

questões de sustentabilidade, que estão presentes nos critérios da metodologia. Os 

respondentes atribuíram números de 0 a 4, para cada um dos aspectos, pontuação 

denominada nível de percepção, conforme anexo 02. 

De posse dos dados, foram descritos e analisados os aspectos de 

sustentabilidade de acordo com o nível de percepção pontuados pelos professores, 

bem como, foram apresentados por meio de quadros, em valores absolutos o total 

de professores das duas IES. Também foram demonstrados em gráficos de barras 

empilhados em percentual de professores que optaram por cada um dos níveis de 

percepção para cada aspecto analisado, de acordo com a metodologia AISHE. 

Estes dados também foram comparados por níveis de percepção da 

sustentabilidade ambiental, entre os professores da IES Pública e Privada e 

demonstrados separadamente por meio de gráficos de barras empilhados. 
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- Questionário do aluno: para essa coleta de dados, foi elaborado formulário 

específico para os alunos, contendo nove aspectos relacionados a questões de 

sustentabilidade, com a mesma pontuação adotada ao questionário do professor, 

conforme anexo 03. Os questionários foram impressos e aplicados a trezentos e 

cinquenta (350) alunos dos cursos de graduação das duas IES. 

De posse dos dados, os aspectos da sustentabilidade foram tabulados, 

descritos e analisados de acordo com os níveis de percepção pontuados pelos 

alunos.  Para a demonstração dos dados estatísticos obtidos, foram elaboradas 

quadros com valores absolutos do total de alunos das duas IES e gráficos de barras 

empilhados com o percentual de alunos que optaram por cada um dos níveis de 

percepção para cada aspecto analisado da metodologia AISHE. 

Além disso, foi realizada a comparação entre as respostas dadas pelos 

coordenadores, professores e alunos sobre a mesma temática de acordo com os 

critérios relacionados do método. Os dados foram apresentados em forma de quadro 

facilitando a interpretação. 

 

 

3.3.2  Identificar a existência do tema sustentabilidade nos currículos dos cursos de 

graduação das IES 

 

Para atender esse objetivo e aumentar o grau de confiabilidade do 

instrumento AISHE utilizado, adotou-se o critério de análise documental, em que 

foram levantadas as ementas e conteúdos programáticos dos planos de ensino dos 

currículos dos cursos, no sentido de observar se estes contemplam conteúdos ou 

atividades extracurriculares que abordem temas de sustentabilidade. E para garantir 

a análise adequada dos dados ocorreram conversas informais aleatórias com 

coordenadores e professores. 

Após a análise dos documentos mencionados anteriormente, realizou-se um 

confronto com os resultados quantitativos obtidos de acordo com os níveis de 

percepção identificados nos formulários respondidos pela amostra da população de 

alunos, pelo método AISHE.  

Para auxiliar na análise, foi elaborado um gráfico de barra para demonstrar o 

percentual do total de alunos de cada IES que concordam plenamente e 
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parcialmente em relação aos nove aspectos analisados da sustentabilidade 

ambiental no ensino superior, conforme a metodologia AISHE. 

Dessa forma, pode-se averiguar se o que está sendo abordado referente às 

questões de sustentabilidade pelas IES, está apresentando um efetivo aprendizado 

ao aluno em favor do desenvolvimento sustentável para as futuras gerações. 

 

 

3.3.3  Avaliar o conhecimento em sustentabilidade do corpo docente e discente das 

IES  

 

Para avaliar o conhecimento mínimo sobre o tema sustentabilidade, ou seja, 

conhecimento necessário para mover as questões de sustentabilidade para frente foi 

utilizada a metodologia adaptada a Sustainability Literacy Test (SLT) - pesquisa de 

conhecimento em sustentabilidade, aplicada a docentes e discentes. 

Para tanto, foram selecionadas do instrumento, 29 questões referentes aos 

temais centrais: desenvolvimento sustentável, meio ambiente e social, por serem de 

mais fácil compreensão ao público alvo e por tratar de assuntos relacionados ao 

objeto da presente pesquisa, e inseridas na sequência do formulário AISHE, 

conforme anexos 02 e 03. 

Para a coleta dos dados, foi aplicado o método, para 84 professores e 350 

alunos dos cursos de graduação das IES.  De posse dos questionários respondidos, 

foram separados os professores e os alunos respondentes por tema central, e 

posteriormente analisados pelo método quantitativo e apresentados em forma de 

quadros e gráficos. O mesmo critério foi adotado tanto para professores quanto para 

alunos separadamente, conforme descrito abaixo. 

As quadros foram utilizadas para mostrar em valores absolutos o total de 

respondentes que optaram por cada uma das alternativas das questões da pesquisa 

de conhecimento em sustentabilidade, bem como as estatísticas descritivas do 

percentual de acertos separados por total geral e por tema central de professores e 

alunos, referentes à metodologia aplicada. 

Além disso, foram demonstrados gráficos de barras empilhados do percentual 

obtido tanto por professores quanto por alunos, que optaram por cada uma das 

alternativas das questões de conhecimento em sustentabilidade. Também foram 

apresentados gráficos de barras do percentual de acertos atingidos pelos atores 



55 

 

envolvidos, com o total de questões da metodologia e separados por questões de 

cada tema central. E por fim gráficos intervalares do percentual do total de acertos 

de professores e alunos separados por total geral e por tema central.  

Desse modo, os resultados obtidos pelos alunos por meio do instrumento SLT 

foram comparados com os resultados alcançados pela metodologia AISHE, tornando 

assim, possível apurar se existe alguma relação entre o conhecimento mínimo em 

sustentabilidade e o nível de percepção da sustentabilidade ambiental dos alunos 

respondentes das duas metodologias. 

 

 

3.3.4  Propor sugestões de ações que promovam a sustentabilidade ambiental nos 

cursos de graduação das IES 

 

A partir da avaliação do nível de sustentabilidade ambiental no ensino entre  

coordenadores, professores e alunos, da identificação da existência do tema 

sustentabilidade nos currículos dos cursos e da avaliação do conhecimento em 

sustentabilidade pelos docentes e discentes das IES, foi proposto um conjunto de 

sugestões de ações com o intuito de promover a sustentabilidade ambiental nos 

cursos de graduação das IES. 

Espera-se que o presente estudo contribua com a efetividade da 

sustentabilidade ambiental das IES, e que essa seja apenas a primeira de muitas 

outras ações em benefício da manutenção do planeta e do desenvolvimento 

sustentável para as futuras gerações, na região de Campo Mourão - Pr. 

 

 

3.4  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Esse estudo apresenta a limitação a seguir: 

− A aplicação do questionário por meio eletrônico, obteve baixa devolutiva, 

mesmo sendo professores os respondentes. 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE 

ACORDO COM OS COORDENADORES 

  

O quadro 03 apresenta o total de 26 coordenadores das duas IES 

pesquisadas que optaram por cada um dos estágios de acordo com o respectivo 

critério para cada campo de atuação, quando avaliada a situação do seu curso, por 

meio da metodologia AISHE. 

CAMPO DE 
ATENÇÃO CRITÉRIOS Estágio 

0 
Estágio 

1 
Estágio 

2 
Estágio 

3 
Estágio 

4 
Estágio 

5 

P
LA

N
E

JA
R

 

1. Visão e 
Política 

1.1 Visão 1 10 7 5 0 3 

1.2 Política 0 11 13 0 0 2 

1.3 Comunicação 2 10 8 2 4 0 

1.4 Gestão ambiental interna 3 8 9 6 0 0 

2. 
Conhecimento 
Especializado 

2.1 Rede de contatos 10 1 10 2 2 1 

2.2 Grupo de especialistas 8 11 3 0 4 0 

2.3 Plano de desenvolvimento 
pessoal  

5 17 1 3 0 0 

2.4 Pesquisa e extensão 3 14 8 0 1 0 

F
A

Z
E

R
 

3. Objetivos 
educacionais e 

Metodologia  

3.1 Perfil dos egressos  2 14 4 3 3 0 

3.2 Metodologia educacional 2 2 7 13 2 0 

3.3 Papel do professor 3 4 13 1 2 3 

3.4 Avaliação do Estudante 0 17 6 1 2 0 

4. Conteúdo da 
educação 

4.1 Currículo 2 7 12 1 2 2 

4.2 Interdisciplinaridade 2 5 9 9 1 0 

4.3 Estágios, graduação 8 7 8 2 1 0 

4.4 Especialidade 15 6 1 2 2 0 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

5. Resultados 
da Avaliação 

5.1 Pessoal - funcionários e 
professores 15 7 4 0 0 0 

5.2 Alunos 19 4 2 1 0 0 

5.3 Campo profissional 20 2 4 0 0 0 

5.4 Sociedade 19 1 5 0 1 0 

Quadro 3: Total de coordenadores que optaram por ca da um dos estágios de acordo com os 
critérios analisados. 

Fonte: Adaptado AISHE (2001) e dados da pesquisa (2015). 
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Para a apresentação do quadro 3, foram agrupados os campos de atenção 

em três categorias (planejar, fazer, verificar), de acordo com a metodologia AISHE. 

Os gráficos 1, 2 e 3, logo abaixo, apresentam em dados percentuais os 

estágios em que se encontram cada um dos critérios dos campos de atenção, 

segundo as respostas dos coordenadores de cursos das IES pesquisadas, quanto à 

sustentabilidade ambiental conforme a metodologia. 

O gráfico 1 demonstra a opinião dos coordenadores quanto aos campos de 

atenção Visão e Política (1) e Conhecimento Especializado (2). O campo de atenção 

1 refere-se ao planejamento, definição de metas e documentos, visando à 

sustentabilidade e a existência de uma gestão ambiental. Enquanto o campo de 

atenção 2 está relacionado à preparação da organização no que diz respeito ao 

desenvolvimento sustentável, abrangendo toda a comunidade acadêmica. Além 

disso, apresenta a necessidade de especialistas em sustentabilidade e avalia a 

presença do tema na pesquisa e extensão. 
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 Gráfico 1: Porcentagem de coordenadores em relação  ao nível de percepção para cada  
         critério analisado dos campos de atenção 1  e 2. 

 Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na visão de alguns coordenadores observou-se que os critérios visão com 

11,54%, política com 7,69% e redes de contatos 3,85% atingiram o estágio 5, 

segundo alguns coordenadores. No entanto, para a maioria dos coordenadores os 

critérios visão e política, ainda estão entre os estágios 1 e 2.  
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Ressalta-se que o critério rede de contatos, mesmo que para 3,85% dos 

coordenadores tenha atingido o estágio 5, para 38,46% deles ainda não atingiu o 

primeiro estágio. Esse aspecto merece atenção da gestão das IES, assim como 

confirma Stephens et al. (2010) o potencial da universidade para formar novos tipos 

de parcerias com a comunidade e se envolver com organizações e entidades 

externas de novas maneiras é muito grande, nesse sentido é uma boa oportunidade 

para que as IES explorem essas possibilidades.  

Além disso, percebe-se que para os campos de atenção analisados acima, o 

critério política foi o único em que 100% dos coordenadores acreditam que esteja 

pelo menos no estágio 1 da sustentabilidade ambiental. Para os demais critérios 

analisados no gráfico 1, houve um percentual de coordenadores que consideraram 

que estes ainda não atingiram o primeiro estágio. Assim como Brandli et al. (2012) 

cita em sua pesquisa que 53,4% dos cursos avaliados se enquadraram no estágio 1, 

demonstrando falta de visão estratégica com as questões da sustentabilidade no 

ensino.  

Na visão dos coordenadores os critérios pesquisa e extensão com 3,85%, 

grupo de especialistas e comunicação com 15,38% atingiram o estágio 4, porém  

esse resultado não se apresenta como verdadeiro para a maioria dos respondentes. 

Os critérios plano de desenvolvimento pessoal e gestão ambiental interna atingiram 

apenas o estágio 3.   Nota-se que existe um percentual distribuído entre quase todos 

os estágios para os demais critérios. 

Diante da análise desses campos de atenção, entende-se que na perspectiva 

dos coordenadores, a gestão das IES tem uma visão sobre o desenvolvimento 

sustentável em geral e para alguns já está formulada em documentos. No que se 

refere a gestão ambiental é uma parte da política organizacional, porém ainda não 

está expressa na política estratégica. Para evidenciar essa constatação Tauchen 

(2007), afirma que os casos de gestão ambiental encontrados em universidades 

brasileiras e em todo mundo, são práticas isoladas de situações em que a instituição 

já implementou e está funcionando. Esta situação deve ser uma preocupação 

crescente de adaptação das universidades em busca da sustentabilidade.  

Complementa Vaz et al. (2010) dizendo que as IES são pouco exploradas e restritas 

em relação ao seu gerenciamento ambiental, porém mostram a sua preocupação 

com o desenvolvimento sustentável, tanto no que diz respeito ao ensino dos alunos, 

quanto às suas práticas ambientais. 
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Assim, pelos índices obtidos nas respostas dos coordenadores quando 

perguntados sobre os critérios redes de contato e grupo de especialistas entende-se  

que as IES mantêm poucos contatos com empresas e outras organizações com 

experiência no que diz respeito à sustentabilidade para ampliar os conhecimentos da 

comunidade acadêmica. No entanto, existem dentro das IES funcionários com 

iniciativas individuais em integrar o conhecimento e experiência sobre o 

desenvolvimento sustentável nos currículos dos cursos. 

De maneira geral percebe-se que nas IES ocorrem esforços individuais para o 

desenvolvimento pessoal em sustentabilidade, tanto por parte de funcionários 

quanto por grupo de profissionais. 

Também nota-se que aspectos básicos do desenvolvimento sustentável são 

contemplados pela pesquisa, extensão, perfil do egresso e pelo currículo de alguns 

cursos. A interdisciplinaridade acontece por meio de iniciativa de professores, no 

entanto, existem poucos projetos práticos realizados pelos alunos que incluem a 

sustentabilidade. Para Oliveira et al. (2014); Salgado et al. (2006) tais projetos são 

de grande importância para a formação dos estudantes, uma vez que proporcionam 

uma aprendizagem transversal.  

O gráfico 2 apresenta os percentuais obtidos para cada um dos estágios 

atribuídos pelos coordenadores, de acordo com o seu nível de percepção para cada 

um dos critérios analisados dos campos de atenção Objetivos Educacionais e 

Metodologia (3) e Conteúdo da Educação (4). O campo de atenção 3  refere-se à 

maneira como o tema sustentabilidade é abordado pela Instituição e se essa 

abordagem é significativa para gerar preocupação com a sustentabilidade no 

exercício do profissional egresso. O campo de atenção 4 avalia a existência do tema 

sustentabilidade no currículo e a possibilidade de adquirir maior conhecimento a 

respeito, bem como investiga se o posicionamento dos estudantes é voltado à 

sustentabilidade na tomada de decisões.  

No gráfico abaixo, observou-se que o critério papel do professor com 11,54% 

e currículo com 7,69% atingiram o estágio 5, obtendo o maior nível de 

sustentabilidade para os campos analisados.  No entanto, para o mesmo percentual 

de coordenadores, os dois critérios ainda não atingiram o primeiro estágio da 

sustentabilidade ambiental. Contudo, 50% dos respondentes acreditam que o critério 

papel do professor já tenha atingido o estágio 2.  
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   Gráfico 2: Porcentagem de coordenadores em relaç ão ao nível de percepção para cada              
         critério  analisado dos campos de atenção 3 e 4. 
   Fonte: Dados da pesquisa 

 

Entende-se que há uma divergência de opinião referente à maneira como o 

tema DS é abordado nas IES e a existência do mesmo nos currículos dos cursos. 

Também percebe-se que as questões do DS não estão claras para o grupo de 

professores. 

Quanto ao critério metodologia educacional 50% dos respondentes acreditam 

tenha atingido o estágio 3, assim como mostra Brandli et al. (2012) em sua pesquisa, 

que esse aspecto também atingiu o estágio 3. Nesse sentido, significa dizer que 

esse critério é o que possui o melhor nível de sustentabilidade, demonstrando que o 

aluno é estimulado a desenvolver atitude reflexiva em relação ao DS e 

provavelmente se depara com situações reais que exigem reflexão sobre DS, na 

visão dos coordenadores. 

Nota-se que todos os critérios analisados dos campos de atenção 3 e 4, para 

alguns coordenadores atingiram o estágio 4, variando entre 3,85%  a 11,54%. 

Percebe-se 100% dos coordenadores consideraram que apenas o critério avaliação 

do estudante já atingiu o primeiro estágio, pois para alguns respondentes todos os 

demais critérios analisados desses campos de atenção ainda não atingiram o 

estágio 1.  
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O critério especialidade foi o que obteve o índice negativo mais expressivo na 

opinião dos coordenadores, sendo que 57,69% deles acreditam que o critério ainda 

não atingiu o primeiro estágio. Diante disso, pode-se inferir que os alunos não têm a 

oportunidade de escolher uma disciplina opcional, relacionada com sustentabilidade 

na própria instituição ou em outro estabelecimento educacional. 

Já nos estudos de Brandli et al. (2012), os critérios currículo, estágio, 

graduação e especialidade alcançaram o estágio 1, demonstrando possuir um 

melhor nível de sustentabilidade em relação às IES, objeto deste estudo. 

O gráfico 3 apresenta os percentuais obtidos para cada um dos estágios 

atribuídos pelos coordenadores de acordo com o seu nível de percepção para cada 

um dos critérios analisados do campo de atenção Resultados da Avaliação (5). Esse 

campo procura observar a existência de dados sobre a avaliação feita pelos 

estudantes, equipe, campo profissional e sociedade a respeito da política de 

sustentabilidade e a possibilidade de comparar esses dados com os de outras 

organizações que são referência em sustentabilidade. 

Na análise do gráfico 3, nota-se que o critério sociedade foi o que obteve o 

maior nível de sustentabilidade, sendo que 3,85% dos coordenadores acreditam que 

tenha atingido o estágio 4, sendo que os demais critérios atingiram o estágio 3. 

Assim como 3,85% dos coordenadores acreditam que o critério alunos que tenha 

atingido o estágio 3.  

Observa-se também que todos os critérios do campo de atenção resultados 

da avaliação, receberam índices negativos muito expressivos em relação a não 

terem atingido o primeiro estágio, com dados percentuais entre 57,69% e 76,92%.  

Diante dessa análise, entende-se que esse campo de atenção apresentou o 

menor nível de sustentabilidade dentre os demais campos de atenção da 

metodologia AISHE. Isto deve inspirar preocupação aos gestores, pois demonstra 

não existir informações referentes à política de sustentabilidade e nem há 

possibilidade de compará-las com outras instituições.  
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  Gráfico 3: Porcentagem de coordenadores em relaçã o ao nível de percepção para cada  
         critério  analisado do campo de atenção 5. 
   Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim como nos estudos de Brandli et al. (2012), também foi o campo de 

atenção com menor pontuação, não chegando a atingir o primeiro estágio, podendo-

se dizer que falta uma gestão integrada na IES. 

O quadro 4 abaixo, apresenta as estatísticas descritivas de acordo com a 

opinião dos coordenadores referente aos estágios em que se encontram cada um 

dos critérios analisados, dos cinco (5) campos de atenção da metodologia AISHE. 

Critérios 
Analisados  

Estatísticas Descritivas 

Média Desvio 
Padrão 

Coef. de 
Variação Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Visão 2,07 1,35 65,20 0,00 1,00 2,00 3,00 5,00 

Política 1,81 1,06 58,58 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 

Comunicação 1,85 1,19 64,44 0,00 1,00 2,00 2,25 4,00 

Gestão ambiental  
Interna 1,69 0,97 57,34 0,00 1,00 2,00 2,25 3,00 

Rede de contatos 1,54 1,48 95,94 0,00 0,00 2,00 2,00 5,00 

Grupo de 
especialistas 

1,27 1,34 105,84 0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 

Plano de 
desenvolvimento 
pessoal  

1,07 0,85 78,45 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

Pesquisa e extensão 1,31 0,84 64,05 0,00 1,00 1,00 2,00 4,00 
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Critérios 
Analisados  

Estatísticas Descritivas 

Média Desvio 
Padrão 

Coef. de 
Variação 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Perfil dos egressos  1,65 1,16 70,39 0,00 1,00 1,00 2,25 4,00 

Metodologia 
educacional 2,42 1,03 42,37 0,00 2,00 3,00 3,00 4,00 

Papel do professor 2,15 1,43 66,56 0,00 1,00 2,00 2,25 5,00 

Avaliação do 
Estudante 1,54 0,91 58,80 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 

Currículo 2,00 1,30 64,81 0,00 1,00 2,00 2,00 5,00 

Interdisciplinaridade 2,08 1,02 48,96 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

Estágios, graduação 1,27 1,12 87,90 0,00 0,00 1,00 2,00 4,00 

Especialidade 0,85 1,29 152,05 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 

Pessoal - funcionários 
e professores 0,58 0,76 131,30 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 

Alunos 0,42 0,81 191,13 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 

Campo profissional 0,39 0,75 195,63 0,00 0,00 0,00 2,25 2,00 

Sociedade 0,58 1,07 184,57 0,00 0,00 0,00 1,25 4,00 

  Quadro 4: Total de coordenadores por critério ana lisado dos campos de atenção da  
        metodologia AISHE 
  Fonte: Adaptado AISHE (2001) e dados da pesquisa (2015). 

 

O quadro acima apresenta as estatísticas descritivas para os vinte (20) 

critérios dos campos de atenção, obtidas pelas respostas dos 26 coordenadores dos 

cursos de graduação das IES. 

De acordo com os dados apresentados observou-se que a maior média obtida 

para os estágios da sustentabilidade ambiental, foi de 2,42 para o critério 

metodologia educacional do campo de atenção objetivos educacionais, metodologia 

e conteúdo da educação, ou seja, isso significa que ainda estão evoluindo no 

segundo estágio. Na visão dos coordenadores, os alunos são de certa forma 

estimulados a desenvolver habilidades reflexivas e que as IES estão caminhando 

para que a educação, a metodologia e o ambiente de aprendizagem estejam 

adequadas para que o aluno atente para situações realistas na quais são exigidas 

atitudes reflexivas.  

No entanto, a menor média de 0,39 para o critério campo profissional do 

campo de atenção resultados da avaliação, pode significar que não existem ou se 
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existem, são poucas as informações sobre sustentabilidade acerca da avaliação de 

empresas no campo profissional nas IES. 

Brandli et al. (2012) aponta em sua pesquisa que alguns critérios atingiram os 

estágios 4 e 5, porém são exceções, pois 53,4% dos cursos avaliados enquadram-

se no estágio 1, demonstrando a falta de visão estratégica e de gestão universitária 

de modo geral para todos os cursos. 

Os gráficos abaixo, 4, 5 e 6 apresentam o intervalo de confiança de 95% para 

as médias identificadas dos critérios analisados de acordo com a metodologia 

AISHE. 
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Gráfico 4: Média dos estágios por critérios dos cam pos de atenção 1 e 2 segundo os     
      coordenadores. 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

No gráfico acima, nota-se que para o campo de atenção visão, política e 

conhecimento especializado, os pontos centrais das barras apresentam as médias 

dos critérios analisados de acordo com a metodologia e as barras de erros 

apresentam os intervalos para o nível de confiança de 95%.  

 Assim, observa-se que no critério visão, para um nível de confiança de 95%, 

os coordenadores entendem que o estágio em que se encontra esse item é, em 

média, 2,1 +/- 0,5, ou seja, varia entre 1,6 e 2,6. Para um nível de confiança de 95%, 
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em média, nenhum dos itens avaliados atingiu o estágio 3, ou seja, os itens 

avaliados variaram entre 0,8 e 2,6. 

Em se tratando de uma comparação, vale salientar que a gestão das IES, 

objeto deste estudo, mesmo sem possuir uma política estratégica definida e com 

uma visão implícita sobre o DS, atingiram para esses critérios um melhor nível de 

sustentabilidade, em relação à pesquisa de Brandli et al. (2012) em que o critério 

política atingiu o estágio 1  e  o critério visão atingiu um estágio um pouco acima 

com 1,75. 
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 Gráfico 5: Média dos estágios por critérios dos ca mpos de atenção 3 e 4 segundo os  
       coordenadores. 
 Fonte: Dados da pesquisa    

 

No gráfico 5, percebe-se que o critério metodologia educacional apresenta a 

maior média 2,4, para um nível de confiança de 95%, os coordenadores entendem 

que esse critério é em média 2,4 +/- 0,5, ou seja, varia entre 2,0 e 2,8. E o critério 

especialidade apresenta a menor média, sendo de 0,8 entre todos os critérios 

analisados dos campos de atenção 3 e 4.  

Para um nível de confiança de 95%, em média, nenhum dos demais itens 

avaliados atingiu o estágio 3, ou seja, os itens avaliados variaram entre 0,3 e 2,8. 

Nesse conjunto de dados o critério metodologia educacional atingiu o melhor 

nível de sustentabilidade (2,4), no entanto ao se comparar ao resultado obtido pelo 
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mesmo critério da pesquisa de Brandli et al. (2012) com 3,2, as IES objeto desse 

estudo apresentaram um menor nível de sustentabilidade. 
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Gráfico 6: Média dos estágios por  critérios do cam po de atenção 5 segundo os     
      coordenadores. 
 Fonte: Dados da pesquisa 
 

O gráfico 6 apresenta as médias dos critérios do campo de atenção 

resultados da avaliação e observa-se que os itens pessoal e sociedade apresentam 

a mesma média, porém as suas estimativas de intervalos variam. De modo geral 

para esse campo de atenção, percebe-se que para um nível de confiança de 95%, 

em média, nenhum dos itens avaliados chegou a atingir o primeiro estágio variando 

sua estimativa de intervalos prováveis entre 0,1 e 1,0.  

Diante dessa análise, nota-se que o campo de atenção resultados da 

avaliação apresentou o menor nível de sustentabilidade dentre os demais campos 

de atenção da metodologia.  

Nesse cenário entende-se que não existem, ou se existem são poucas as 

informações sobre a avaliação feita por alunos, professores, funcionários, campo 

profissional e sociedade a respeito da política de sustentabilidade, bem como a 

probabilidade de confrontar esses dados com os de outras instituições que são 

referência em sustentabilidade é quase nula, podendo-se aplicar esse raciocínio 

também ao estudo de Brandli et al. (2012).  
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Em síntese, na perspectiva dos coordenadores o nível de sustentabilidade 

ambiental atingido pelas IES pesquisadas, quando se leva em consideração as 

médias dos estágios atingidas por cada um dos critérios analisados pela 

metodologia, constata-se que 25% dos critérios atingiram o segundo estágio, 55% 

deles estão no primeiro estágio e 20% ainda não atingiram o primeiro.  

 

 

4.2 AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE 

ACORDO COM OS PROFESSORES  

 

Para a avaliação dos estágios da sustentabilidade ambiental de acordo com 

os professores foi aplicado um questionário conforme anexo 2.  Os nove aspectos 

relacionados às questões de sustentabilidade presentes nos critérios AISHE, foram 

respondidos por oitenta e quatro (84) professores, dos 27 cursos de graduação das 

duas IES pesquisadas.  

O quadro 5 apresenta valores absolutos do total de professores das IES 

pesquisadas, que optaram de acordo com seu nível de percepção para cada um dos 

aspectos analisados, quando avaliada a situação do seu curso, por meio da 

metodologia AISHE. 

AISHE Nível de Percepção  

Aspectos Analisados Concordo 
plenamente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente  

Discordo 
plenamente  

Não sei 
responder  

1. No regimento geral ou em normas ou 
resoluções da Universidade/Faculdade 
são encontrados aspectos relacionados 
ao Desenvolvimento Sustentável (DS). 

10 40 4 7 23 

2. Os regulamentos/normas para a 
gestão ambiental interna são bem 
observadas pelos professores. 

3 36 15 12 18 

3. Alguns professores /funcionários são 
especialistas (possuem titulo ou 
conhecimento) em  DS. 

18 17 4 9 36 

4. Eu estou bem informado sobre os 
aspectos da sustentabilidade ambiental 
dentro da minha área de atuação na 
IES. 

10 31 17 14 12 

5. O currículo dos cursos nos quais 
ensino contém aspectos explícitos e 
suficientes relacionados ao 
conhecimento sobre DS. 

10 26 21 17 10 
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AISHE Nível de Percepção  

Aspectos Analisados Concordo 
plenamente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente  

Discordo 
plenamente  

Não sei 
responder  

6. Sustentabilidade ambiental é muito 
mais do que uma especialidade: nós a 
encaramos como algo amplo e 
interdisciplinar. 

35 28 10 8 3 

7. As atividades de pesquisa e 
extensão contribuem para o 
conhecimento e experiência dos 
professores com relação à 
sustentabilidade. 

28 

 

23 

 

19 7 7 

8. Quando avalio projetos, atividades e 
provas, eu sempre considero aspectos 
da sustentabilidade ambiental. 

13 28 16 21 6 

9.  Eu contribuo para a educação dos 
meus alunos tornando-os cidadãos e 
profissionais responsáveis. 

55 23 2 3 1 

Quadro 5: Total de professores por nível de percepç ão dos aspectos analisados. 
Fonte: Adaptado AISHE (2001) e dados da pesquisa (2015). 

 

O gráfico 7 apresenta a porcentagem do total de professores das duas IES, 

que optaram por cada um dos níveis de percepção para os noves aspectos 

analisados, conforme a metodologia AISHE. 
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7. As atividades de pesquisa e extensão contribuem para o 
conhecimento e experiência dos professores com relação à 

sustentabilidade.
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     Gráfico 7:  Porcentagem de professores em rela ção ao nível de percepção dos aspectos 
            analisados 
     Fonte: Dados da pesquisa 
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Os aspectos analisados 1 e 2 estão relacionados com as normas e 

resoluções da Universidade/Faculdade visando à sustentabilidade, e também se a 

comunidade acadêmica conhece esse regimento, bem como se os regulamentos da 

gestão ambiental interna são observados pelos professores. Dos respondentes 

59,52% concordam que são encontrados aspectos do DS nas diretrizes das IES e 

quanto à observância da gestão ambiental 46,43% também concordam com essa 

afirmativa, mostrando que uma parcela significativa de funcionários, alunos ou 

mesmo professores não valorizam os princípios do DS. 

Na abordagem da existência de professores ou funcionários que são 

especialistas em desenvolvimento sustentável, 41,67% concordam que existem 

esses profissionais e 42,86% dos professores não sabem responder se existem 

especialistas em DS nas IES, havendo uma discordância expressiva quanto a essa 

percepção. Isso pode caracterizar a falta desses profissionais nas IES, ou estes, são 

pouco conhecidos pela comunidade acadêmica por não atuarem ativamente.  

Nesse sentido, quanto aos aspectos acima abordados, Brandli et al. (2012) 

mostra em seus estudos, que 45% concordam em parte sobre a presença dos 

aspectos do DS na IES, e 39% não concordam com essa observância  nas 

diretrizes. Já em relação à existência de especialistas 40% dos professores 

concordam em parte com essa afirmação.  

Nota-se que segundo a percepção dos professores das IES estudadas, estes 

estão mais envolvidos no que diz respeito aos aspectos da sustentabilidade 

ambiental, em relação aos resultados apontados pela pesquisa de Brandli et al. 

(2012). 

Os aspectos 4 e 5 estão relacionados ao professor estar bem informado sobre 

os aspectos da sustentabilidade ambiental dentro de sua área de atuação e de 

interesse, e identificar a presença dos aspectos explícitos ao conhecimento de DS 

nos cursos que lecionam. Dos respondentes 48,80% concordam que estão bem 

informados e 36,91% discordam. Em relação à presença do DS nos currículos dos 

cursos que trabalham 42,85% concordam e 45,24% discordam dessa afirmação.  

Acredita-se que nos cursos pesquisados, existe certo conhecimento por parte de 

alguns professores sobre sustentabilidade dentro de sua área de atuação, e para 

outros o currículo trás aspectos explícitos relacionados ao DS, porém estes aspectos 

parecem não serem suficientes, tomando por base o percentual de discordância 

entre os professores. 
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Quanto ao aspecto 6, relacionado à sustentabilidade ambiental ser encarada 

como algo amplo e de forma interdisciplinar, 71,00% dos professores concordam 

com essa afirmação.  Esse resultado demonstra que mesmo não estando presente 

no currículo, na percepção da maioria dos professores, ainda assim, é tratada 

interdisciplinarmente.  

Em relação ao aspecto 7, que trata da contribuição das atividades de 

pesquisa e extensão para o conhecimento em sustentabilidade, 60,71% dos 

respondentes concordam com essa afirmativa.  

Na pesquisa de Brandli et al. (2012), os aspectos 4, 5 e 7 apresentaram 

resultados muito próximos aos obtidos por este estudo, enquanto o aspecto 6 

demonstra que a sustentabilidade é tratada como uma especialidade e não como 

algo interdisciplinar.  

Dos professores respondentes 48,81% concordam que consideram os 

aspectos da sustentabilidade ambiental, quando avaliam projetos, atividades e 

provas dos seus alunos. No entanto, 92,86% concordam que contribuem para a 

educação dos seus alunos tornando-os cidadãos e profissionais responsáveis 

quanto ao desenvolvimento sustentável.  Esse contexto educacional remete a uma 

reflexão, pressupondo-se que houvesse uma cobrança mais incisiva em relação a 

esses aspectos nas avaliações e em outras atividades acadêmicas dos alunos, isso 

não tenderia a fortalecer o DS nas IES? 

De todos os aspectos analisados pelos professores dos 27 cursos, o aspecto 

9 analisado acima, foi o que obteve o resultado mais positivo, sendo que  92,86% 

dos respondentes acreditam que contribuem com a educação para o 

desenvolvimento sustentável, levando-se em consideração que concordar 

plenamente ou parcialmente, nesse caso específico é o desejado pela IES.  

O resultado da pesquisa de Brandli et al. (2012), apresentou-se da mesma 

maneira, sendo que o aspecto 9 também obteve o melhor índice de sustentabilidade 

dentre os demais aspectos analisados. Também acreditam que os currículos dos 

cursos em que lecionam possuem aspectos relacionados ao conhecimento em 

sustentabilidade, bem como as atividades de pesquisa e extensão as quais 

participam contribuem para o seu desenvolvimento em sustentabilidade.  

Segundo Hamiti et al. (2014) em sua pesquisa desenvolvida na Suíça, 

implementar a sustentabilidade nos currículos do  ensino superior é a forma mais 

eficaz de ampliar o foco no desenvolvimento sustentável. 
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De modo geral, os professores acreditam que estão bem informados sobre 

temática do DS e comprometidos com as questões de ensino e avaliação dos 

alunos, contribuindo assim para a formação de profissionais responsáveis para atuar 

no desenvolvimento sustentável.  

Em síntese, na análise dos professores em relação ao seu nível de percepção 

quanto à sustentabilidade ambiental nos cursos de graduação, demonstrou que em 

média 57% dos professores concordam plenamente e concordam parcialmente, que 

existe a sustentabilidade ambiental dentro das IES. Em se tratando de IES que ainda 

não possuem uma política estratégica definida e normas bem estabelecidas em 

relação às questões da sustentabilidade, esse resultado pode ser considerado, 

relativamente como um bom nível de aceitação. 

 

 

4.2.1  Comparação entre a porcentagem de professores das IES Privada e Pública 

que optaram por cada um dos níveis de percepção 

 

Os gráficos 8 e 9 apresentam em dados percentuais o nível de percepção em 

que se encontram cada um dos aspectos analisados, segundo as respostas dos 

professores dos cursos de graduação das IES, aqui denominadas IES privada e 

pública, quanto à sustentabilidade ambiental de acordo com a metodologia AISHE.  

Sendo que o gráfico 8 demonstra a porcentagem do total de professores da IES 

privada, que optaram por cada um dos níveis de percepção, sendo que 66 

professores responderam os nove aspectos analisados. Enquanto que o gráfico 9 

apresenta a porcentagem do total de professores da IES pública, que optaram por 

cada um dos níveis de percepção, sendo que 18 professores responderam aos nove 

aspectos, de acordo com a metodologia. 
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  Gráfico 8: Porcentagem do total de professores da  IES privada de acordo com o nível de  
       percepção. 
  Fonte: Dados da pesquisa 
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 Gráfico 9: Porcentagem do total de professores da IES pública de acordo com o nível de  
       percepção. 
 Fonte: Dados da pesquisa 
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O quadro 6 apresenta os percentuais agrupados por nível de percepção 

concordo (plenamente e parcialmente) e discordo (plenamente e parcialmente), 

separadas por IES (Pública e Privada). 

 

AISHE 
Nível de Percepção  

Concordo plenamente/ 
concordo parcialmente 

Discordo parcialmente/ 
Discordo plenamente Não sei responder 

Aspectos 
Analisados  

IES 
PRIVADA 

IES 
PUBLICA 

IES 
PRIVADA 

IES 
PUBLICA 

IES 
PRIVADA 

IES 
PUBLICA 

1. 65,15% 38,89% 7,58% 33,33% 27,27% 27,78% 

2. 51,52% 27,78% 30,30% 44,45% 18,18% 27,78% 

3. 37,88% 55,56% 16,67% 5,56% 45,45% 38,89% 

4. 46,97% 50,00% 37,88% 38,89% 15,15% 11,11% 

5. 42,42% 38,89% 46,97% 44,45% 10,61% 16,67% 

6. 78,78% 55,54% 16,67% 38,89% 4,55% 5,56% 

7. 57,57% 72,22% 34,85% 16,67% 7,58% 11,11% 

8. 48,49% 50,00% 46,97% 27,78% 4,55% 22,22% 

9. 92,42% 88,89% 6,06% 5,56% 1,52% 5,56% 

Quadro 6: Percentual total de professores que optar am pelo nível de percepção concordo 
(plenamente/parcialmente) e discordo (plenamente/pa rcialmente) por IES. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Em relação à presença de aspectos de sustentabilidade nas normas e 

resoluções das IES (aspecto 1), 65,15% dos professores da IES privada e 38,89% 

da pública concordam que esses aspectos estão nas normas. No entanto em torno 

de 27% dos professores das duas IES não sabem responder sobre esse aspecto. 

Denotando a falta de visão estratégica e regras claras nas diretrizes, por parte da 

gestão das IES. 

E quanto à observância da gestão ambiental (aspecto 2), nota-se que 51,52% 

dos professores da IES privada concordam com essa afirmação, enquanto 27,78% 

professores da pública concordam apenas parcialmente e 44,45% discordam dessa 

observância.  
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Na abordagem da existência de professores ou funcionários especialistas em 

sustentabilidade (aspecto 3), 37,88% dos professores da IES privada concordam e 

45,45% não sabem responder. Para a IES pública 55,56% concordam com essa 

afirmativa, no entanto 38,89% não sabem responder se existem esses profissionais. 

Assim como na IES privada esse aspecto analisado recebeu o maior índice quanto 

ao nível de percepção não sei responder.  

Quanto ao aspecto 4, 46,97% dos respondentes das IES privada e 50% da 

Pública concordam que estão bem informados sobre aspectos da sustentabilidade 

ambiental.  

Já o aspecto 5, que possui o objetivo de identificar a presença do 

desenvolvimento sustentável nos currículos dos cursos que trabalham, 42,42% dos 

professores da IES privada e 38,89% da IES pública concordam, porém em média 

45,70% dos professores das duas IES discordam dessa afirmação. Nota-se que o 

percentual de discordância para esse aspecto é superior ao dos professores que 

concordam, assim intui-se que deve existir uma pequena parcela de disciplinas que 

pontuam as questões do DS nos currículos dos cursos.  

Para a avaliação das atividades de pesquisa e extensão (aspecto 7), 57,57% 

dos professores da IES privada e 72,22% da IES pública concordam que estas 

contribuem para o seu conhecimento e experiência com relação à sustentabilidade. 

Percebe-se que o índice obtido pelos professores da IES pública é superior ao 

índice obtido pelos professores da IES privada, talvez esse resultado possa ser 

atribuído ao fato de que os professores da rede pública, por possuírem uma carga 

horária maior destinada à essas atividades, além de outros incentivos ofertados 

pelas IES públicas, do que os professores da rede privada. 

Em relação ao aspecto 6, relacionado à sustentabilidade ambiental, 78,78% 

dos professores da IES privada e 56,56% da IES pública concordam que é tratada 

como algo amplo e de forma interdisciplinar. Mesmo sendo tratada 

interdisciplinarmente pela maioria dos professores, apenas 48,49% da IES privada e 

50% da IES pública concordam que consideram os aspectos da sustentabilidade 

ambiental quando avaliam projetos, atividades e provas dos seus alunos.  

Contudo, 92,42% dos professores da IES privada e 88,89% da IES pública 

concordam que contribuem para a educação dos seus alunos tornando-os cidadãos 

e profissionais responsáveis para atuar no desenvolvimento sustentável (aspecto 9).  
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Ao relacionar os aspectos 4 e 9, percebe-se que apenas 46,97% dos 

professores da IES privada e 50% da IES pública, consideram-se bem informados 

sobre os aspectos da sustentabilidade, ainda assim os respondentes tanto da IES 

pública quanto da IES privada acreditam com mais de 88% de concordância que 

contribuem para a educação em DS de seus alunos. 

Com essa correlação, identifica-se uma contradição entre as respostas 

obtidas pelos professores, em relação a percepção desses aspectos, pois em média 

50% deles se consideram  bem informados sobre a temática. No entanto, mais de 

88% acreditam serem capazes de contribuir significativamente com a educação e 

formação de seus alunos para o desenvolvimento sustentável, indicando assim, que 

esses aspectos analisados devem ser revistos pelos gestores da IES. 

De maneira geral, observou-se que os professores da IES pública obtiveram 

uma média de 53% de aceitação, ou seja, concordam com os aspectos analisados 

da sustentabilidade ambiental, enquanto que os professores da IES privada 

apresentaram uma média de 58% de aceitação, demonstrando assim que são um 

pouco mais otimistas com relação sustentabilidade ambiental no ensino superior. 

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE 

ACORDO COM OS ALUNOS 

 

Para a avaliação dos estágios da sustentabilidade ambiental de acordo com 

os alunos foi aplicado um questionário conforme anexo 3.  Os nove aspectos 

relacionados a questões de sustentabilidade presentes nos critérios AISHE, foram 

respondidos por trezentos e cinqüenta (350) alunos, dos 27 cursos de graduação 

das duas IES pesquisadas.  

O quadro 7 apresenta valores absolutos do total de alunos das Instituições 

pesquisadas, que optaram de acordo com seu nível de percepção para cada um dos 

aspectos analisados, quando avaliada a situação do seu curso, por meio da 

metodologia AISHE. 
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AISHE Nível de Percepção  

Aspectos Analisados Concordo 
plenamente  

Concordo 
parcialmente  

Discordo 
parcialmente  

Discordo 
plenamente  

Não sei 
responder  

1. Nas normas ou resoluções da 
Universidade/ Faculdade são 
encontrados aspectos relacionados ao 
desenvolvimento sustentável. 

72 148 40 17 73 

2. As normas ou resoluções para a 
gestão ambiental interna são bem 
observadas pelos estudantes. 

39 143 82 27 59 

3.  Alguns dos meus professores são 
especialistas (possuem titulo ou 
conhecimento) em desenvolvimento 
sustentável. 

111 78 36 25 100 

4.  Eu estou bem informado sobre os 
aspectos do  desenvolvimento 
sustentável dentro da minha área de 
interesse e atuação. 

92 141 56 41 20 

5. O currículo do meu curso contém 
aspectos explícitos e suficientes sobre 
desenvolvimento sustentável. 

69 124 69 38 50 

6.  Sustentabilidade ambiental é muito 
mais do que uma especialidade: nós a 
encaramos como algo amplo e 
interdisciplinar 

132 114 56 14 34 

7.  É correto afirmar que os aspectos 
éticos são expressos de forma 
efetiva/séria no currículo do meu curso. 

150 110 36 14 40 

8. Quando avaliam nossos projetos, 
atividades e provas, os professores 
sempre consideram os aspectos da 
sustentabilidade ambiental. 

33 112 79 57 69 

9. Quando eu me formar, estarei 
preparado para agir em prol da 
sustentabilidade ambiental por meio do 
meu comportamento como profissional. 

138 132 36 23 21 

Quadro 7: Total de alunos das IES pesquisadas.  
Fonte: Adaptado AISHE (2001) e dados da pesquisa (2015). 

 

O gráfico 10 demonstra a porcentagem do total de alunos das IES 

pesquisadas, que optaram por cada um dos níveis de percepção para os noves 

aspectos analisados, de acordo com a metodologia. 
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 Gráfico 10: Porcentagem do total de alunos de acor do com o nível de percepção das IES. 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os aspectos 1 e 2 têm o objetivo de identificar se os alunos sabem da 

existência de normas e resoluções que abordem o desenvolvimento sustentável nas 

IES, bem como da presença de uma gestão ambiental. 

Na análise do aspecto 1, observou-se que 62,86% dos alunos concordam 

com a existência de normas que abordam o DS nas IES, enquanto no aspecto 2 

prevaleceram as respostas concordam com 52,00% e discordam com 31,14% das 

opiniões. Entende-se que os alunos percebem a existência de resoluções a respeito 

do desenvolvimento sustentável, e também observam a presença de uma gestão 

ambiental nas IES. Já a pesquisa de Brandli et al. (2012) demonstra ao contrário, 

dizendo que os alunos não conhecem ao certo o que  a universidade faz em relação 

à sustentabilidade.  

Na opinião dos alunos, 54,00% deles concordam com presença de 

professores especialistas em DS e 28,57% dos alunos não sabem responder. Esse 

aspecto apresenta o maior índice de alunos que não souberam responder, dentre os 

demais aspectos. Os estudos de Moura et al. (2013),  mostram que a imensa maioria 

dos entrevistados, avalia de forma negativa o nível de preparação dos docentes com 

relação à sustentabilidade. Dessa forma, compreende-se que existe a necessidade 

de mais investimentos por parte das IES, na formação e capacitação desses 
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profissionais que serão imprescindíveis para o futuro do desenvolvimento 

sustentável. 

No aspecto 4, a maioria dos alunos, que corresponde a 66,58% concordam 

que estão bem informados sobre os aspectos do desenvolvimento sustentável 

dentro da sua área de interesse e atuação. Ao contrário, para Brandli et al. (2012), 

44% alunos não concordam e nem discordam dessa afirmação. Isso demonstra que 

os alunos das IES, objeto desse estudo, possuem certa afinidade com as questões 

da sustentabilidade. 

Em relação ao aspecto 5, dos alunos respondentes 55,14% deles concordam 

que contém aspectos explícitos e suficientes sobre desenvolvimento sustentável nos 

currículos de seus cursos, bem como 70,28% dos alunos concordam que a 

sustentabilidade ambiental é tratada nos currículos dos cursos, como algo amplo e 

interdisciplinar, ou seja, a maioria dos alunos acredita nessa interdisciplinaridade 

mesmo que em partes.  Contudo, Moura et al. (2013) apontam em sua pesquisa que  

poucas disciplinas exploram o conteúdo de DS e nenhuma delas está voltada 

especificamente a essa abordagem, confirmando assim, que a sustentabilidade é 

mencionada de maneira isolada. 

Referente ao aspecto 7, 74,29% dos alunos, também a maioria, concorda que 

aspectos éticos são expressos de forma efetiva e séria nos currículos dos seus 

cursos. Os estudos de Brandli et al. (2012), mostram que 46% dos  alunos 

entrevistados não concordam  e nem discordam dessa afirmativa. 

Quanto aos professores sempre considerarem os aspectos da 

sustentabilidade ambiental, quando avaliam os projetos, as atividades e provas dos 

alunos, 41,43% dos respondentes concordam e 38,86 % discordam desse aspecto. 

Nota-se certa discordância entre as respostas dos alunos, demonstrando que talvez 

poucos professores realmente consideram esses aspectos nas avaliações, ou a 

metodologia de avaliação das IES não estão claras, tanto para os professores 

quanto para os alunos. 

Com relação ao aspecto 9, 77,14% dos alunos concordam que ao se 

formarem estarão preparados para atuarem satisfatoriamente no desenvolvimento 

sustentável. Assim como para Moura et al. (2013) a relevância do estudo da 

sustentabilidade para a formação do aluno é de grande relevância, pois a grande 

maioria dos entrevistados em sua pesquisa, ou seja, 71% deles consideraram a 
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temática importante demonstrando a consciência da necessidade desse 

conhecimento para o seu futuro profissional. 

O último aspecto abordado obteve o melhor índice de satisfação entre alunos, 

em relação aos demais aspectos analisados.  O mesmo ocorreu com a pesquisa de 

Brandli et al. (2012), porém com um índice de satisfação inferior ao desse estudo, 

sendo de 49% de aceitação.  

Diante da análise dos nove aspectos respondidos pelos alunos, observa-se 

que o nível de percepção para maioria dos aspectos, variou entre 50,00% e 80,00% 

de alunos que concordam com a presença de aspectos da sustentabilidade nas IES. 

No entanto, os aspectos que se referem à gestão ambiental e a professores que 

consideram o tema sustentabilidade nas avaliações e projetos, obtiveram menos de 

50,00% de aceitação por parte dos respondentes. 

Observa-se também certa coerência em relação aos aspectos analisados 4, 

5, 6 e 9, quanto ao nível de percepção dos alunos das duas IES. De forma geral em 

média, mais de 67,00% dos alunos respondentes concordam que estão bem 

informados quanto aos aspectos de DS.  

Diante da análise dos resultados obtidos pelos alunos, quanto ao nível de 

percepção da sustentabilidade ambiental nos cursos, estes apresentam em média 

61,53% de aceitação em relação aos aspectos abordados da metodologia. Entende-

se assim, que os alunos acreditam nas boas intenções da gestão das IES quanto a 

esses aspectos e na responsabilidade dos professores nas questões de ensino e 

avaliação sobre o DS. Além disso, confiam que estão bem informados em relação ao 

tema dentro da sua área de interesse e atuação, e ao se formarem serão capazes 

de atuarem como cidadãos e profissionais em favor do desenvolvimento sustentável. 

No contexto deste estudo, em que foram abordadas outras pesquisas com 

resultados não tão satisfatórios quanto aos resultados obtidos pela percepção dos 

alunos das IES, objeto desse trabalho, observa-se a importância de se refletir sobre 

esses aspectos, assim questiona-se: Os alunos estão mesmos satisfeitos em 

relação aos aspectos analisados de acordo com a metodologia, ou estão 

equivocados quanto ao conceito da sustentabilidade ambiental nas IES? 
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4.3.1  A comparação entre a porcentagem de alunos  das IES Privada e Pública que 

optaram por cada um dos níveis de percepção 

 

Os gráficos 11 e 12 apresentam em dados percentuais o nível de percepção 

em que se encontram cada um dos aspectos analisados, segundo as respostas dos 

alunos dos cursos de graduação das IES, aqui denominadas IES privada e pública, 

quanto à sustentabilidade ambiental, de acordo com a metodologia AISHE. 

O gráfico 11 logo abaixo, demonstra a porcentagem do total de alunos da IES 

privada, que optaram por cada um dos níveis de percepção, sendo que 209 alunos 

responderam aos nove aspectos analisados.   
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 Gráfico 11: Porcentagem do total de alunos de acor do com o nível de percepção da IES         
         Privada. 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico 12 a seguir apresenta a porcentagem do total de alunos da IES 

pública, que optaram por cada um dos níveis de percepção, sendo que 141 alunos 

responderam aos nove aspectos analisados, de acordo com a metodologia. 
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9. Quando eu me formar, estarei preparado para agir em 
prol da sustentabilidade ambiental por meio do meu …

8. Quando avaliam nossos projetos, atividades e provas, os 
professores sempre consideram os aspectos da …

7. É correto afirmar que os aspectos éticos são expressos de 
forma efetiva/séria no currículo do meu curso.

6. Sustentabilidade ambiental é muito mais do que uma 
especialidade: nós a encaramos como algo amplo e …

5. O currículo do meu curso contém aspectos explícitos e 
suficientes sobre DS.

4. Eu estou bem informado sobre os aspectos do  DS dentro 
da minha área de interesse e atuação.

3. Alguns dos meus professores são especialistas (possuem 
titulo ou conhecimento) em DS.

2. As normas ou resoluções para a gestão ambiental interna 
são bem observadas pelos estudantes.

1. Nas normas ou resoluções da Universidade /Faculdade 
são encontrados aspectos relacionados ao DS.
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 Gráfico 12: Porcentagem do total de alunos de acor do com o nível de percepção da IES  
         Pública. 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

O quadro 8 apresenta o percentual total de alunos agrupados por nível de 

percepção concordo (plenamente e parcialmente) discordo (plenamente 

parcialmente) separados por IES (Privada e Pública). 

AISHE 
Nível de Percepção  

Concordo plenamente/ 
concordo parcialmente 

Discordo parcialmente/ 
Discordo plenamente Não sei responder 

Aspectos 
Analisados  

IES 
PRIVADA 

IES 
PUBLICA 

IES 
PRIVADA 

IES 
PUBLICA 

IES 
PRIVADA 

IES 
PUBLICA 

1. 64,12% 60,99% 19,13% 12,05% 16,75% 26,95% 

2. 57,42% 43,97% 29,67% 33,33% 12,92% 22,70% 

3. 56,46% 50,36% 19,14% 14,89% 24,40% 34,75% 

4. 67,95% 64,54% 28,23% 26,95% 3,83% 8,51% 

5. 55,98% 53,90% 30,62% 30,50% 13,40% 15,60% 

6. 66,50% 75,89% 22,97% 15,60% 10,53% 8,51% 

7. 73,68% 75,17% 15,79% 12,06% 10,53% 12,77% 
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AISHE 
Nível de Percepção  

Concordo plenamente/ 
concordo parcialmente 

Discordo parcialmente/ 
Discordo plenamente Não sei responder 

Aspectos 
Analisados  

IES 
PRIVADA 

IES 
PUBLICA 

IES 
PRIVADA 

IES 
PUBLICA 

IES 
PRIVADA 

IES 
PUBLICA 

8. 47,37% 32,62% 35,89% 43,26% 16,75% 24,11% 

9. 77,51% 76,59% 18,18% 14,89% 4,31% 8,51% 

Quadro 8: Percentual total de alunos que optaram pe lo nível de percepção concordo  
      (plenamente/parcialmente) e discordo (plename nte/parcialmente) por IES. 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Com relação à presença de aspectos de sustentabilidade nas normas e 

resoluções, tanto alunos da IES privada quanto da pública concordam que existe 

interesse por parte da IES no desenvolvimento sustentável, com uma média de 62,% 

de aceitação.  

Entretanto, 57,42% dos alunos da IES privada e 43,97% da pública, 

concordam que existem aspectos da gestão ambiental interna nas diretrizes da IES. 

Nesse aspecto os alunos da IES privada foram mais otimistas em relação a essa 

observância do que os alunos da IES pública. 

Na abordagem da existência de professores especialistas em 

sustentabilidade, os alunos das duas IES apresentaram uma média de 53% de 

aceitação. Assim como, em relação ao fato de estarem bem informados sobre 

aspectos da sustentabilidade ambiental, também obtiveram índices bem parecidos, 

em torno de 66,00% de concordância.  

Quanto à presença do desenvolvimento sustentável nos currículos dos cursos 

que estudam, 55,98% dos alunos da IES privada e 53,90% da IES privada 

concordam com essa afirmação. Já em relação sustentabilidade ambiental ser 

tratada nos currículos dos cursos como algo amplo e interdisciplinar, 75,89% dos 

alunos da IES pública e 66,50% da IES privada concordam com essa 

interdisciplinaridade mesmo que em partes. Segundo a pesquisa de Moura et al. 

(2013), essa interdisciplinaridade é realizada por meio de  aulas, seguidas de 

apresentação de seminários e estudos de casos, demonstrando assim, que ainda 

são por meios tradicionais de ensino-aprendizagem que os alunos tem a inserção da 
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temática nos cursos. Nesse contexto, esse estudo confirma a importância de se 

praticar a interdisciplinaridade nas IES estudadas. 

Quando perguntado aos alunos, se os professores sempre consideram os 

aspectos da sustentabilidade ambiental nas avaliações de seus projetos, atividades 

e provas, os alunos da IES privada obtiveram 47,37% de aceitação enquanto os 

alunos da IES pública apenas 32,62%. 

Diante dessa análise, constata-se que em média 55,00% dos alunos 

acreditam que existe a presença do DS nos currículos dos cursos, porém um 

número menor de alunos, em torno de 40,00% acreditam que os professores 

consideram esses aspectos nas avaliações. Nos estudos de Moura (2013) também 

foi observado que há pouca existência de disciplinas que contemplem a temática 

gestão da sustentabilidade.  

Já no aspecto 9, em média 77% dos alunos das IES concordam que ao se 

formarem estarão preparados para agirem em favor do desenvolvimento sustentável. 

Nota-se que esse aspecto analisado recebeu o maior índice de aceitação dos alunos 

das duas IES. 

Em média 63,00% dos alunos da IES privada concordam com os aspectos 

analisados da metodologia AISHE, com 47,37% para o menor índice e 77,51% para 

o maior índice obtido. Enquanto que 59,34% os alunos da IES pública concordam 

com os aspectos analisados e o  com 32,62% para o menor índice e 75,89% para o 

maior índice obtido. Isso mostra que os alunos têm uma boa percepção da 

sustentabilidade ambiental na IES privada, mesmo não existindo uma política 

formalizada com regras transparentes. 

Perante a análise dos nove aspectos respondidos pelos alunos das IES 

pública e privada, percebe-se que 77,00% dos aspectos analisados obtiveram um 

nível de aceitação acima de 50,00%. No entanto, o aspecto 8, com o menor índice 

de aceitação, merece preocupação, pois se refere à avaliação feita pelos 

professores, considerando as questões da sustentabilidade nas atividades e provas 

dos alunos.  

 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS COORDENADORES, 

PROFESSORES E ALUNOS 
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O quadro 9 apresenta as respostas atribuídas pelos coordenadores, 

professores e alunos das IES pesquisadas sobre os mesmos temas, de acordo com 

a metodologia AISHE, possibilitando assim realizar uma comparação. 

TEMA CRITÉRIO 
RELACIONADO  COORDENADORES PROFESSORES ALUNOS 

Existência da 
sustentabilidade em 
normas/resoluções da 
Instituição. 

1.3 

Acreditam que 
gestão tem uma 

visão sobre o DS em 
geral e está 

expressa nas 
normas. 

59,52% concordam 
que existe interesse 

das IES no DS e 
está expresso nas 

diretrizes. 

A maioria 62,86% 
concorda com a 
existência dos 

aspectos do DS 
nas normas. 

Observância da gestão 
ambiental por professores, 
funcionários e alunos. 

1.4 

Consideram que 
seja uma parte da 

política 
organizacional 

46,43% concordam 
e  32,15% 
discordam. 

52% concordam e 
31,14% 

discordam  dessa  
observância nas 

diretrizes. 

Existência de especialistas 
em desenvolvimento 
sustentável (DS). 

2.2 e 2.3 

Alguns membros da 
equipe têm interesse 

pela 
sustentabilidade 
dentro de seu 
próprio curso. 

41,67% concordam 
e  42,86% não 

sabem responder,  
demonstrando que 
parte  desconhece 

o assunto. 

54% dos alunos 
concordam  que 
existem esses 

profissionais na 
IES. 

Nível de informação sobre 
aspectos relacionados a 
sustentabilidade na área de 
atuação. 

3.1 e 2.3 

Acreditam que o 
desenvolvimento de 

funcionários 
depende de 

iniciativas individuais 
e o perfil do 

graduado contem 
alguns aspectos do 

DS. 

48,80% concordam 
e 36,91% 

discordam que 
estão bem 

informados sobre 
DS. 

66,58% 
concordam que 

estão informados 
sobre os aspectos 
do DS dentro da 

sua área de 
interesse e 
atuação. 

Presença do DS no 
currículos dos cursos. 

3.1 e 4.1 

Acreditam que o 
currículo possua 
conhecimentos 
básicos de DS. 

42,85% concordam 
e 45,24% 

discordam sobre o 
DS nos currículos. 

A maioria 55,14% 
concorda que 

contém aspectos 
explícitos e 

suficientes sobre 
DS nos currículos. 

Visão do DS como algo 
interdisciplinar e não 
apenas como especialidade 

3.2 e 4.2 

Consideram  que 
existe a  

interdisciplinaridade  
e é exigida uma 

atitude reflexiva do 
aluno. 

A maioria com 75%  
concordam que DS 

é  tratado como 
algo amplo e de 

forma 
interdisciplinar. 

70,28% 
concordam com a 

essa 
interdisciplinarida

de. 

Abordagem de aspectos 
éticos em relação ao DS. 

3.3 

Os professores 
mantêm em frente 
aos alunos atitudes 

sustentáveis. 

_ 

A maioria com 
74,29% 

concordam que 
aspectos éticos 

são expressos de 
forma efetiva nos 

currículos. 

Contribuição da pesquisa e 
extensão universitária no 
conhecimento do DS. 

2.4 

Consideram que 
aspectos do DS 

estão presentes na 
pesquisa e 
extensão. 

60,71% concordam 
que  a sua 

contribuição para o 
conhecimento DS. 

 
_ 

Relevância dos aspectos 
da sustentabilidade sobre 
DS nas avaliações. 

4.3 

Acreditam que 
alguns projetos 

práticos dão atenção 
a sustentabilidade. 

48,81% concordam 
e 44,04% 

discordam dessa 
afirmativa. 

41,43% 
concordam e 

38,86% 
discordam dessa 

afirmação. 
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TEMA CRITÉRIO 
RELACIONADO  COORDENADORES PROFESSORES ALUNOS 

Egressos estão habilitados 
para atuar a favor do DS. 

3.3 e 5.2 

Incentivam os func. 
a terem atitudes 

sustentáveis e que 
acreditam os alunos 

não estejam 
habilitados para 

atuar no DS. 

A maioria com 
92,86% concordam 

que contribuem 
para a formação em 
DS de seus alunos. 

77,14% 
concordam que 

estão preparados 
para atuar em prol 

do DS. 

Quadro 9:  Comparação entre as respostas dos coorde nadores, professores e alunos. 
Fonte: Adaptado Brandli et al. (2012) 

 

Diante da análise do quadro acima, nota-se que os coordenadores e a maioria 

dos professores e alunos das IES pesquisadas, concordam que a visão da gestão 

tem interesse no desenvolvimento sustentável. Ainda que as IES não possuam 

regras estruturadas e políticas formalizadas, a comunidade acadêmica percebe a 

presença desses aspectos nas condutas e nas atitudes adotadas pelos órgãos 

superiores. 

Em se tratando da presença de uma gestão ambiental nas IES, tanto 

professores quanto alunos obtiveram o mesmo percentual de discordância em torno 

de 32,00%, já para nível de percepção concordam, o índice variou entre 41,67% 

para professor e 52,00% para os alunos em relação a essa observância nas normas 

e políticas das IES.  

Quanto à existência de especialistas em DS, na opinião dos coordenadores, 

existe o interesse por parte de alguns membros da equipe dentro dos seus 

respectivos cursos. Já em relação aos professores 41,67% concordam com a 

presença desses profissionais, no entanto 42,86% deles não souberam responder, o 

que pode caracterizar total falta de conhecimento sobre assunto e sobre a realidade 

das IES ou esse profissional não atua efetivamente. No entanto, 54% dos alunos 

concordam que esses profissionais existem.   

Quanto ao nível de informação sobre os aspectos do DS,  na visão dos 

coordenadores o desenvolvimento pessoal (funcionários, professores e equipe) 

depende de iniciativas individuais e também acreditam que o perfil do graduado 

contenha alguns aspectos de DS.  

A maioria 66,58% dos alunos concorda que estão bem informados dentro de 

sua área de interesse e atuação. No entanto o estudo de Moura et al. (2013) aponta 

que os alunos têm conhecimento dessa nova realidade, embora em sua maioria 
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apresente um equívoco do real sentido conceitual desse novo paradigma da 

sustentabilidade.  

Do ponto de vista dos professores em relação ao seu nível de informação 

sobre os aspectos do DS, houve uma divisão entre os que concordam com 48,80% e 

os que discordam com 36,91% dessa afirmação. Assim, percebe-se que a IES não 

possui um plano de desenvolvimento pessoal estabelecido para as questões do DS. 

Quando avaliada a presença de aspectos do DS nos currículos dos cursos, 

para os coordenadores aspectos básicos estão presentes nos currículos, e 55,14% 

dos alunos também concordam com essa presença. No entanto, há uma divisão na 

opinião dos professores entre os que concordam com 42,85% e com 45,24% os que 

discordam dessa afirmação. Isso denota que os professores não conhecem com 

profundidade os currículos ou esses aspectos realmente não existem nos currículos 

dos cursos nos quais os respondentes trabalham. 

Em relação ao DS ser concebido de uma maneira ampla e interdisciplinar, 

observou-se que além dos coordenadores concordarem com essa afirmação, 75% 

dos professores e 70,28% dos alunos também concordam. Isso indica que o tema 

DS mesmo não sendo tratado como disciplina em muitos cursos, é inserido de forma 

transversal para os acadêmicos. 

Na visão dos coordenadores os professores mantêm frente aos alunos 

atitudes sustentáveis e a maioria 74,29% dos alunos, também concorda com essa 

declaração.  

Quanto à contribuição da pesquisa e extensão universitária para o 

conhecimento do DS, tanto coordenadores quanto professores concordam com essa 

afirmação. A pesquisa de Oliveira et al. (2014) constatou que boa parte das 

metodologias que contribuem para uma formação social dos egressos, é decorrente 

de iniciativas que articulam a graduação com a extensão ou com a pesquisa, e ainda 

sinaliza que várias universidades têm buscado esse caminho. 

O tema habilitação dos egressos para atuar no desenvolvimento sustentável, 

é um item que merece ser mencionado, pois houve uma divergência em relação às 

respostas dos coordenadores, professores e alunos. Para coordenadores, os 

egressos não estão capacitados, enquanto o grupo de professores acredita que 

contribui para essa formação com 92,86% de aceitação e 77,14% dos alunos 

concordam que estão preparados para atuar satisfatoriamente no desenvolvimento 

sustentável quando formados.  
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Perante as análises, observa-se que não existe nas IES uma política 

estabelecida em relação ao desenvolvimento sustentável e uma gestão ambiental 

organizada que fortaleça as diretrizes, apenas iniciativas individuais de funcionários 

e professores interessados no tema e alunos que acreditam conhecerem e estarem 

preparados para atuar satisfatoriamente no desenvolvimento sustentável. 

Para Mintz et al. (2014) já que educar para a sustentabilidade exige tanto dos 

professores, nesse sentido seria aconselhável que as instituições de ensino superior 

proporcionassem o desenvolvimento profissional adequado para que estes possam 

integrar a sustentabilidade nos cursos em que trabalham. 

 

 

4.5 IDENTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO TEMA SUSTENTABILIDADE NOS 

CURRÍCULOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Para identificar a existência do tema sustentabilidade nos currículos dos 

cursos de graduação das IES pesquisadas, foram levantados 938 planos de ensinos 

dos 27 cursos, e analisadas todas as ementas e conteúdos programáticos dos 

respectivos cursos. 

Diante da análise realizada, pode-se perceber que dos 27 cursos de 

graduação das IES pesquisadas, 13 deles possuem pelo menos uma disciplina 

específica que aborda o tema sustentabilidade.  

A seguir são elencadas as disciplinas identificadas nos currículos dos cursos: 

gestão ambiental e responsabilidade social; gestão ambiental no sistema 

agroindustrial; educação ambiental e turismo; fundamentos teóricos e 

epistemológicos em educação ambiental; mudanças ambientais naturais e 

antrópicas; responsabilidade socioambiental e governança corporativa; biologia 

aplicada; princípios de sustentabilidade; manejo e conservação de solos e água; 

gestão ambiental na agropecuária; saneamento e análise ambiental; biotecnologia; 

ecologia; educação ambiental; legislação ambiental; biologia da conservação; 

recuperação de áreas degradadas; gerenciamento de resíduos; licenciamento 

ambiental; manejo de recursos naturais; biologia sanitária; direito ambiental; 

saneamento básico e ambiental; gestão ambiental; educação ambiental; introdução 

a engenharia ambiental; ciências ambientais e bioclimatologia animal e formação 

geral. 
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As cargas horárias atribuídas às essas disciplinas variam entre 40 a 144 

horas/aulas e em algumas delas são abordados apenas alguns conteúdos ou 

pequenos tópicos, enquanto que outras possuem carga horária totalmente dedicada 

às questões da sustentabilidade. Na maioria das vezes essa carga horária não é 

suficiente para discussões mais amplas e complexas, ou seja, não é suficiente para 

influenciar significativamente no conhecimento do aluno em sustentabilidade. Os 

estudos de Lacerda et al. (2014) confirmam essa posição, pois a maioria dos cursos 

pesquisados contempla apenas uma disciplina a respeito do tema sustentabilidade, 

com carga horária de 60 a 80 horas sendo insuficiente para a realização plena de 

conteúdos relevantes para a formação do profissional,  requerendo, assim, uma 

complementaridade em outros componentes. 

Além disso, pode-se observar que uma das IES possui uma disciplina que é 

comum aos primeiros períodos de todos os cursos e trata de temas transversais, 

incluindo meio ambiente, entre outros. 

Também verificou-se que a maioria dos cursos pesquisados possui atividades 

complementares ou atividades acadêmico-científicas e culturais, modalidade de 

ensino, cuja finalidade é enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 

privilegiando a complementação da formação social e profissional, contemplando 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e atividades de estudos dirigidos. Assim 

como confirma a pesquisa de Oliveira et al. (2014), tal conhecimento pode ocorrer 

por meio de atividades complementares, dentre outras atividades acadêmicas. Além 

disso, coordenadores e professores afirmam que trabalham as questões ambientais 

nessa modalidade de ensino.  

Por meio de conversa informal, alguns coordenadores asseguram que os 

professores, também fazem inserções em algumas disciplinas com textos, palestras, 

seminários que abordem o tema sustentabilidade. Entretanto, em alguns cursos o 

tema é abordado por meio de estágios curriculares supervisionados e de trabalhos 

de conclusão de curso. 

Observou-se ainda que em uma das IES, especificamente nas atividades 

complementares foram discutidas as questões hídricas, suas causas e possíveis 

soluções no decorrer do primeiro semestre de 2015. 

No intuito de verificar se existe uma correlação entre as disciplinas 

identificadas nos cursos de graduação que abordam o tema sustentabilidade, e o 

nível de percepção “concordam plenamente e parcialmente” referente à 
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sustentabilidade ambiental no ensino superior, abordado pela metodologia AISHE. 

Para tanto foi elaborado o quadro 10 com o total de alunos em valores absolutos e o 

gráfico 13 com o percentual do total de alunos que optaram pelos níveis de 

percepção “concordo plenamente e concordo parcialmente” em relação aos nove 

aspectos analisados da sustentabilidade ambiental no ensino superior da 

metodologia, separados por IES (pública e privada). 

AISHE Nível de Percepção  
 Concordo Plenamente e Concordo Parcialmente  

Aspectos Analisados IES PRIVADA IES PÚBLICA  

1. Nas normas ou resoluções da 
Universidade/ Faculdade são 
encontrados aspectos relacionados ao 
desenvolvimento sustentável. 

134 86 

2. As normas ou resoluções para a 
gestão ambiental interna são bem 
observadas pelos estudantes. 

120 62 

3.  Alguns dos meus professores são 
especialistas (possuem titulo ou 
conhecimento) em desenvolvimento 
sustentável. 

118 71 

4.  Eu estou bem informado sobre os 
aspectos do  desenvolvimento 
sustentável dentro da minha área de 
interesse e atuação. 

142 91 

5. O currículo do meu curso contém 
aspectos explícitos e suficientes sobre 
desenvolvimento sustentável. 

117 76 

6.  Sustentabilidade ambiental é muito 
mais do que uma especialidade: nós a 
encaramos como algo amplo e 
interdisciplinar 

139 107 

7.  É correto afirmar que os aspectos 
éticos são expressos de forma 
efetiva/séria no currículo do meu curso. 

154 106 

8. Quando avaliam nossos projetos, 
atividades e provas, os professores 
sempre consideram os aspectos da 
sustentabilidade ambiental. 

99 46 

9. Quando eu me formar, estarei 
preparado para agir em prol da 
sustentabilidade ambiental por meio do 
meu comportamento como profissional. 

162 108 

Quadro 10: Total de alunos que optaram pelos níveis  de percepção “concordo plenamente e
        concordo parcialmente” separados por IES. 
Fonte: Adaptado AISHE (2001) e dados da pesquisa (2015). 
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9. Quando eu me formar, estarei preparado para agir em prol da 
sustentabilidade ambiental por meio do meu comportamento como …

8. Quando avaliam nossos projetos, atividades e provas, os 
professores sempre consideram os aspectos da sustentabilidade …

7. É correto afirmar que os aspectos éticos são expressos de forma 
efetiva/séria no currículo do meu curso.

6. Sustentabilidade ambiental é muito mais do que uma 
especialidade: nós a encaramos como algo amplo e interdisciplinar

5. O currículo do meu curso contém aspectos explícitos e suficientes 
sobre DS.

4. Eu estou bem informado sobre os aspectos do  DS dentro da minha 
área de interesse e atuação.

3. Alguns dos meus professores são especialistas (possuem titulo ou 
conhecimento) em DS.

2. As normas ou resoluções para a gestão ambiental interna são bem 
observadas pelos estudantes.

1. Nas normas ou resoluções da Universidade /Faculdade são 
encontrados aspectos relacionados ao DS.
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  Gráfico 13: Porcentagem do total de alunos em rel ação ao nível de percepção “concordo  
          plenamente e concordo parcialmente”. 
  Fonte: Dados da pesquisa 

  

Com o gráfico acima nota-se que a porcentagem de alunos que concordam 

com os aspectos analisados da metodologia são muito semelhantes para as duas 

IES. Dos nove aspectos, oito deles obtiveram um índice acima de 50% de aceitação, 

apenas o aspecto 8, obteve 40% de concordância dos alunos e o aspecto 2, que se 

refere à gestão ambiental recebeu de uma das IES um índice menor que 50%.   

Ao realizar a comparação do nível de percepção (concordo plenamente e 

concordo parcialmente) entre os alunos das duas IES, percebe-se que vem 

corroborar com a análise da identificação do tema sustentabilidade nos currículos 

dos cursos, pois os resultados mostraram que mesmo as poucas disciplinas 

encontradas, podem ter influenciado nas respostas obtidas pelos alunos.  

Assim, entende-se que os alunos acreditam conhecer com alguma 

profundidade o tema desenvolvimento sustentável. Contudo, se os resultados 

apresentados pelos alunos estiverem corretos, a sustentabilidade ambiental será 

fortalecida, pois sabe-se que o aluno é parte importante no processo do 
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conhecimento e além disso, é o principal agente de mudança na medida em que se 

tornar o novo profissional e futuro líder da sociedade. 

Outro fator que pode ter influenciado esse resultado é a carga horária 

dedicada de algumas disciplinas e do exercício das demais atividades citadas pelos 

coordenadores quanto à temática em questão, oportunizando assim um aprendizado 

mais efetivo para o desenvolvimento sustentável.  

Oliveira et al. (2014) em seu estudo concluiu que: como a inserção dessa 

temática não está institucionalizada e não existe a cultura entre a comunidade 

acadêmica, pode-se inferir que os concluintes se formam pouco preparados para 

lidar com essa problemática.  

No entanto, vale ressaltar que a pesquisa de Moura et al. (2013) aponta que 

os alunos têm conhecimento dessa nova realidade, porém a maioria está 

equivocada com o conceito desse novo paradigma da sustentabilidade. Cabe aqui 

um questionamento, será que os alunos das IES pesquisadas não cometeram o 

mesmo equívoco?  

 

  

4.6 AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM SUSTENTABILIDADE SEGUNDO OS 

PROFESSORES  

 

Para avaliar o conhecimento em sustentabilidade foi aplicada a metodologia 

adaptada Sustainability Literacy Test (anexo 03), com 29 questões referentes aos 

temais centrais: encontrar princípios de Desenvolvimento Sustentável: tendências e 

elementos chaves de assuntos globais; Meio Ambiente: tendências e questões-

chaves de assuntos globais; e Social: tendências e questões-chaves de assuntos 

globais, aos oitenta e quatro (84) professores dos cursos 27 cursos de graduação 

das duas IES, ou seja, os mesmos que já responderam o questionário da 

metodologia AISHE, com o intuito de verificar o grau mínimo de conhecimento dos 

mesmos em sustentabilidade. 

O quadro 11 a seguir, apresenta os valores absolutos do total de professores 

que optaram por cada uma das alternativas das questões de conhecimento em 

sustentabilidade. Note que as respostas corretas estão em evidência. 
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Pesquisa de Conhecimento em Sustentabilidade A B C D 
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1- Qual definição o Relatório Brundtland de 1987 trouxe para o 
desenvolvimento sustentável? 

19 59 6 
 

2- De acordo com as normas ISO, o conceito de responsabilidade social 
corporativa descreve:  

69 8 7 
 

3 - O cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de um país 
leva em conta:  

0 7 6 71 

4 - "A capacidade de suporte" é um conceito importante para a 
sustentabilidade por que...  

8 28 46 2 

5 - Entre os 187 países no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano 
(Nações Unidas), qual porcentagem, aproximadamente, apresentou um 
índice muito baixo do IDH (<0.536) em 2012. 

4 53 27 
 

6 - Dentre os 187 países no ranking das Nações Unidas de Índice de 
Desenvolvimento Humano, aproximadamente qual porcentagem teve um 
IDH muito elevado (>0,8) em 2012?  

58 16 10 
 

7- Em 1800, a população da Terra era de 1 bilhão. Em 1900, era de 1,65 
bilhão. Qual era a população da Terra em 2013?  

12 70 2 
 

9- Levando em consideração que a taxa de fertilidade (número de 
crianças por mulher) está caindo no mundo todo, qual é a população 
estimada na Terra em 2050, de acordo com as projeções das Nações 
Unidas?  

18 58 8 
 

10 - Entre 2005 e 2010, a expectativa de vida média no mundo todo era 
de 69 anos. Qual é a expectativa de vida projetada para 2050?  

5 5 74 
 

11 - Entre 2005 e 2010, qual era a expectativa de vida ao nascer de 
habitantes de países subdesenvolvidos?  

9 42 33 
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12 - Há mais de 300.000 espécies de plantas conhecidas e registradas no 
planeta. Componentes extraídos dessas espécies estão na composição 
de aproximadamente:  

23 35 26 
 

13 - A área desmatada de florestas a cada ano é equivalente a área de:  
26 50 8 

 
14 - De acordo com A Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), qual atividade humana consome 70% de água?  

41 28 15 
 

15 - Do que se trata a lista vermelha da IUCN - União Internacional para a 
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais?  

26 18 40 
 

16 - Em 1997, o Tratado de Kyoto tornou possível:  
5 7 72 

 
17 - Agir de fato contra as mudanças climáticas custaria 1% do PIB 
mundial. Qual é o custo estimado da mudança climática caso não haja 
nenhuma ação combativa, de acordo com o Relatório Stern de 2006?  

14 49 21 
 

18 - De acordo com a IDMC (International Displacement Monitoring 
Center), quantas pessoas, no mundo todo, tiverem que abandonar seus 
lares em 2012 por conta de catástrofes naturais?  

11 58 15 
 

19 - De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMC), quantas 
pessoas morrem a cada ano por inspirarem ar poluído?  

38 45 1 
 

8 - De acordo com vários estudos, qual a porcentagem da necessidade 
global de energia que pode ser satisfeita por eficiência energética e 
energias renováveis (ex. solar, eólica, biomassa) nas próximas décadas?  

5 26 44 9 
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20 - A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela 
Assembléia Geral da ONU no dia 10 de Dezembro do ano de:  

4 45 35 
 

21- De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o conceito 
"trabalho forçado ou compulsório" remete a qualquer trabalho ou serviço 
que é exigido de qualquer pessoa através de ameaças de punição, além 
de remeter a pessoas que não se voluntariaram para o trabalho, não foi 
por seu consentimento ou livre arbítrio. Em 2012, quantas pessoas no 
mundo todo sofreram com o trabalho forçado?  

36 40 8 
 

22 - Qual é a porcentagem da população mundial que não tem acesso ao 
saneamento básico?  

37 41 6 
 

23 - De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 34 milhões de 
pessoas eram portadoras do vírus HIV em 2011. Qual porcentagem 
dessas pessoas tiveram acesso ao tratamento anti-retroviral?  

12 56 16 
 

24 - De acordo com A Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), qual a proporção de comida produzida mundialmente 
em 2011 foi desperdiçada ou perdida antes de ser consumida?  

4 72 8 
 

25 - Quantas pessoas foram acometidas pela fome no mundo em 2010?  29 37 18 
 

26 - Em 2011, quantas pessoas no mundo todo estavam acima do peso 
ou obesas?  

11 34 39 
 

27 - Quantas pessoas no mundo todo não tiveram acesso à água potável 
em 2012?  

21 32 31 
 

28 - 1,29 bilhão de pessoas viviam na extrema pobreza (com menos de 
US$1,25 por dia) em 2008 (última atualização de dados). Desde 1999, 
esse número tem:  

36 20 28 
 

29 - Dentre os 6 mil idiomas falados atualmente ao redor do mundo, 
quantos deles desaparecerão até o final do século XXI se nada for  feito 
para mantê-los? (Estimativa cedida pela UNESCO)  

40 37 7 
 

Quadro 11: Total de professores que optaram por cad a uma das alternativas da pesquisa de 
        conhecimento em sustentabilidade. 
Fonte: Adaptado Sustainability Literacy Test (2014) e dados da pesquisa (2015) 

 

Os gráficos 14, 15 e 16 a seguir, apresentam a porcentagem do total de 

professores dos cursos de graduação das IES pesquisadas, que optaram por cada 

uma das alternativas das questões da pesquisa de conhecimento em 

sustentabilidade por tema central. 

O gráfico 14 refere-se às questões da pesquisa de conhecimento em 

sustentabilidade, que tem o objetivo de encontrar princípios de Desenvolvimento 

Sustentável (tendências e elementos chave de assuntos globais).  
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11- Entre 2005 e 2010, qual era a expectativa de vida ao nascer de habitantes de 
países subdesenvolvidos? 

10- Entre 2005 e 2010, a expectativa de vida média no mundo todo era de 69 anos. 
Qual é a expectativa de vida projetada para 2050? 

9- Levando em consideração que a taxa de fertilidade (número de crianças por 
mulher) está caindo no mundo todo, qual é a população estimada na Terra em 

2050, de acordo com as projeções das Nações Unidas? 

7- Em 1800, a população da Terra era de 1 bilhão. Em 1900, era de 1,65 bilhão. Qual 
era a população da Terra em 2013? 

6- Dentre os 187 países no ranking das Nações Unidas de Índice de Desenvolvimento 
Humano, aproximadamente qual porcentagem teve um IDH muito elevado (>0,8) 

em 2012? 

5- Entre os 187 países no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (Nações 
Unidas), qual porcentagem, aproximadamente, apresentou um índice muito baixo 

do IDH (<0.536) em 2012.

4- "A capacidade de suporte" é um conceito importante para a sustentabilidade 
porque... 

3 - O cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de um país leva em conta: 

2- De acordo com as normas ISO, o conceito de responsabilidade social corporativa 
descreve: 

1- Qual definição o Relatório Brundtland de 1987 trouxe para o desenvolvimento 
sustentável? 
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  Gráfico 14:  Porcentagem do total de professores que optaram por cada uma das alternativas 
           do tema central DS. 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diante disso observa-se que os professores atribuíram o maior percentual de 

escolhas para a alternativa B nas questões 1, 5, 7, 9 e 11, ou seja, 50% das 

escolhas foram para letra B. Já a alternativa A recebeu maior percentual de escolha 

nas questões 2 e 6. Nas questões 4 e 10, a alternativa C obteve o maior percentual 

de escolha, enquanto 84,52% dos professores escolheram a alternativa D para a 

questão 3. 

Deve-se observar que apenas as perguntas 4 e 5 possuem a letra D como 

alternativa de resposta, pois foram mantidos os critérios da metodologia original 

quando realizada a adaptação. 

O gráfico 15 a seguir, refere-se às questões da pesquisa de conhecimento em 

sustentabilidade, relacionadas ao Meio Ambiente (tendências e questões-chave de 

assuntos globais).  
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19- De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMC), quantas pessoas 
morrem a cada ano por inspirarem ar poluído? 

18- De acordo com a IDMC (International Displacement Monitoring 
Center), quantas pessoas, no mundo todo, tiverem que abandonar seus lares em 

2012 por conta de catástrofes naturais? 

17- Agir de fato contra as mudanças climáticas custaria 1% do PIB mundial. Qual é o 
custo estimado da mudança climática caso não haja nenhuma ação combativa, de 

acordo com o Relatório Stern de 2006? 

16- Em 1997, o Tratado de Kyoto tornou possível: 

15- Do que se trata a lista vermelha da IUCN - União Internacional para a 
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais? 

14- De acordo com A Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), qual atividade humana consome 70% de água? 

13- A área desmatada de florestas a cada ano é equivalente a área de: 

12- Há mais de 300.000 espécies de plantas conhecidas e registradas no planeta. 
Componentes extraídos dessas espécies estão na composição de 

aproximadamente: 

8- De acordo com vários estudos, qual a porcentagem da necessidade global de 
energia que pode ser satisfeita por eficiência energética e energias renováveis (ex. 

solar, eólica, biomassa) nas próximas décadas? 
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   Gráfico 15: Porcentagem do total de professores que optaram por cada uma das alternativas 
           do tema central meio ambiente. 
    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se notar que os professores atribuíram o maior percentual de escolhas 

para a alternativa B, ou seja, 56% das escolhas foram para as alternativas 12, 13, 17, 

18 e 19. Já a alternativa C  recebeu maior percentual de escolha nas questões 8, 15 

e 16.  Enquanto a alternativa A obteve o maior número de escolhas apenas na 

questão 14. 

Deve-se observar que apenas a pergunta 8 possui a letra D como alternativa 

de resposta, pois foram mantidos os critérios da metodologia original. Além disso, 

essa questão não está em ordem seqüencial, pois esta faz parte do tema central 

meio ambiente e também não foi reordenada para respeitar a metodologia original.  

O gráfico a seguir refere-se às questões da pesquisa de conhecimento em 

sustentabilidade, relacionadas ao tema central Social (tendências e questões-chave 

de assuntos globais).  
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20- A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia 
Geral da ONU no dia 10 de Dezembro do ano de: 

21- De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o conceito 
"trabalho forçado ou compulsório" remete a qualquer trabalho ou serviço que 

é exigido de qualquer pessoa através de ameaças de punição, além de …

22- Qual é a porcentagem da população mundial que não tem acesso ao 
saneamento básico? 

23- De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 34 milhões de pessoas 
eram portadoras do vírus HIV em 2011. Qual porcentagem dessas pessoas 

tiveram acesso ao tratamento anti-retroviral? 

24- De acordo com A Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), qual a proporção de comida produzida mundialmente em 

2011 foi desperdiçada ou perdida antes de ser consumida? 

25- Quantas pessoas foram acometidas pela fome no mundo em 2010? 

26- Em 2011, quantas pessoas no mundo todo estavam acima do peso ou 
obesas? 

27- Quantas pessoas no mundo todo não tiveram acesso à água potável em 
2012? 

28- 1,29 bilhão de pessoas viviam na extrema pobreza (com menos de 
US$1,25 por dia) em 2008 (última atualização de dados). Desde de 1999, esse 

número tem: 

29- Dentre os 6 mil idiomas falados atualmente ao redor do mundo, quantos 
deles desaparecerão até o final do século XXI se nada for feito para mantê-

los? (Estimativa cedida pela UNESCO) 
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  Gráfico 16:  Porcentagem do total de professores que optaram por cada uma das alternativas 
           do tema central social. 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto às questões sociais, as respostas também prevaleceram para a 

alternativa B, recebendo o maior percentual de escolhas com 70% de preferência 

dentre os professores. Enquanto a alternativa A ficou com 20% e a alternativa C com 

10% das escolhas. 

Em síntese, a letra B teve o maior número de escolhas entre todos os temas 

centrais, prevalecendo o maior índice no tema central Social. 

Os gráficos 17, 18 e 19 demonstram o percentual de acertos por temas 

centrais da pesquisa de conhecimento em sustentabilidade obtidas pelos 

professores das duas IES pesquisadas. 

O gráfico 17 refere-se às questões da pesquisa do tema central 

desenvolvimento sustentável. Assim,  observa-se que entre as dez questões do DS, 

quatro delas obtiveram um índice acima de 80% de acertos pelos professores. 

Enquanto as demais questões obtiveram índices entre 50% e 80% de acertos, 

exceto a questão 6 que trata da porcentagem do IDH em 2012, obteve o menor 

percentual de acertos em relação a esse tema. 
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Gráfico 17: Porcentagem do total de acertos dos pro fessores referentes ao tema central DS. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

81918171615141312

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

%
 d

e
 a

ce
rt

o
s

10,71%

53,57%

17,86%

58,33%

85,71%

30,95%

48,81%

59,52%

30,95%

Questões - Meio Ambiente

 
Gráfico 18:  Porcentagem do total de acertos dos pr ofessores referentes ao tema central meio 
         ambiente. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O gráfico 18 apresenta as questões relacionadas ao tema central meio 

ambiente: tendências e questões-chave de assuntos globais. Nota-se que 56% das 

questões obtiveram um índice de acertos inferior a 50%, sendo a questão 8 que trata 

da porcentagem da necessidade global de energia que pode ser satisfeita por 

eficiência energética e energias renováveis (ex. solar, eólica, biomassa) nas 

próximas décadas, apenas 10,71% dos professores souberam responder. No 

entanto,  85,71% dos professores conhecem sobre o Tratado de Kyoto.  

Observa-se que há uma grande disparidade em relação ao percentual de 

acertos para as questões meio ambiente. 
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Gráfico 19: Porcentagem do total de acertos dos pro fessores referentes ao tema central social.  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico acima apresenta as questões relacionadas ao tema central social: 

tendências e questões-chave de assuntos globais. Nota-se que a maioria das 

questões obteve um índice de acertos entre 40% e 60%. 

Salienta-se que o menor índice obtido entre todas as questões, foi para 

questão 25, que aborda sobre o número de pessoas que foram acometidas pela 

fome no mundo em 2010. No entanto, o maior índice apresentado nesse tema 

central, com 85,71% foi obtido pela questão 24 que refere-se à proporção de comida 
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produzida mundialmente em 2011 que foi desperdiçada ou perdida antes de ser 

consumida.  

Entende-se assim, que os respondentes sabem quanta comida foi produzida 

e desperdiçada em 2011, porém não sabem o número de pessoas que passaram 

fome em 2010. 

O gráfico 20 logo abaixo, apresenta a porcentagem total de acertos dos 

professores das duas IES, das questões da pesquisa de conhecimento em 

sustentabilidade, sintetizando assim as informações dos gráficos 17, 18 e 19.  E 

ainda o quadro 12 apresenta as estatísticas descritivas do percentual de acertos 

obtidos pelos professores das questões da metodologia, por total geral e por tema 

central para auxiliar na interpretação dos dados.  
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Gráfico 20: Porcentagem total de acertos dos profes sores referentes ao total de questões da 
        pesquisa de conhecimento em sustentabilidad e. 
 Fonte: Dados da pesquisa 
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Questões 
Estatísticas Descritivas 

Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. de 

Variação 
Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Total Geral 0,53 0,22 41,56 0,11 0,40 0,54 0,70 0,88 

Tema Central - 
Desenvolvimento 
Sustentável 

0,66 0,21 31,79 0,19 0,53 0,70 0,84 0,88 

Tema Central - Meio 
Ambiente 0,44 0,24 53,44 0,11 0,24 0,49 0,59 0,86 

Tema Central - Social 0,48 0,17 35,39 0,21 0,41 0,45 0,57 0,86 

Quadro 12: Estatísticas descritivas do percentual t otal de acertos obtidos pelos professores 
        por total geral e por tema central. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Note que foram inseridas no gráfico 20, duas barras de uma extremidade a 

outra na escala X, com o intuito de separar as questões por temas centrais para 

facilitar a visualização.  

Diante da análise das questões de conhecimento em sustentabilidade, por 

percentual de acertos dos professores das IES, vale ressaltar que o tema central 

desenvolvimento sustentável obteve certo equilíbrio em relação ao percentual total 

de acertos dos demais temas, sendo que 90% das questões obtiveram mais de 50% 

de acertos em comparação aos temas centrais meio ambiente e social.  Isso 

significa dizer que os professores conhecem mais sobre princípios de 

desenvolvimento sustentável do que sobre meio ambiente e questões sociais. 

De modo geral, houve uma média de 53% acertos para o total de questões 

respondidas pelos professores das IES.  Já em uma análise por tema central o 

melhor índice de acertos foi obtido pelas questões do desenvolvimento sustentável, 

com a média de 66% de acertos, seguido pelo tema social com 48% e por último o 

tema meio ambiente com a média de 44% dos acertos. 

Nesse sentido, conforme já comentado anteriormente, o tema 

desenvolvimento sustentável é o mais conhecido pelos professores, embora haja 

uma diferença pouco significativa entre a média obtida pelo tema desenvolvimento 

sustentável em relação às médias dos demais temas, sendo de 18% para o tema 

social e 22% para o meio ambiente. 

O gráfico 21, demonstra a média do percentual de acertos do total geral e por 

tema central das questões respondidas pelos professores, de acordo com a 

metodologia SLT. 
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Gráfico 21: Média do percentual de acertos dos prof essores do total geral e por tema central 
        das questões da pesquisa de conhecimento em  sustentabilidade. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico acima demonstra a média do percentual de acertos do total geral 

das questões, bem como a média do percentual de acertos por tema central obtidos 

pelos professores. Assim, observa-se que o item Total, para um nível de confiança 

de 95%, entende-se que os professores atingiram o percentual de acerto em média 

53% +/- 0,5, ou seja, a estimativa de intervalos prováveis varia entre 46% e 62%. 

Enquanto o item desenvolvimento sustentável para um nível de confiança de 

95%, nota-se que os professores conhecem sobre o tema em média 67% +/- 0,5, ou 

seja, a estimativa de intervalos prováveis varia entre 52% e 82%. 

Com a menor média, o item meio ambiente para um nível de confiança de 

95%, os professores conhecem em relação ao tema em média 49% +/- 0,5, ou seja, 

a estimativa de intervalos prováveis varia entre 37% e 61%. 

Fazendo uma analogia ao processo de avaliação da educação superior, em 

que se mede o rendimento do acadêmico, esse resultado seria um indicador prévio 

da situação dos cursos de graduação. Em uma escala de 0 a 10, o conhecimento 

em sustentabilidade obtida por esse público, seria de 5,3 na média geral e a melhor 

média de 6,6, foi obtida pelo tema central desenvolvimento sustentável. Nesse 

contexto acadêmico nenhum participante teria sido aprovado nessa disciplina.  
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4.7  AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM SUSTENTABILIDADE SEGUNDO OS 

ALUNOS  

 

Para avaliar o conhecimento em sustentabilidade foi aplicada a metodologia 

adaptada Sustainability Literacy Test, (anexo 03) com 29 questões referentes aos 

temais centrais: encontrar princípios de Desenvolvimento Sustentável: tendências e 

elementos chaves de assuntos globais; Meio Ambiente: tendências e questões-

chaves de assuntos globais; e Social: tendências e questões-chaves de assuntos 

globais, aos trezentos e cinqüenta (350) alunos dos cursos 27 cursos de graduação 

das duas IES, sendo os mesmos que já responderam o questionário da metodologia 

AISHE, com o intuito de verificar o grau mínimo de conhecimento dos alunos em 

sustentabilidade. 

O quadro 13 abaixo apresenta os valores absolutos do total de alunos que 

optaram por cada uma das alternativas das questões de conhecimento em 

sustentabilidade.  Observe que as respostas corretas estão evidenciadas. 

Pesquisa de Conhecimento em Sustentabilidade A B C D 
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1- Qual definição o Relatório Brundtland de 1987 trouxe para o 
desenvolvimento sustentável? 

127 190 33 
 

2- De acordo com as normas ISO, o conceito de responsabilidade social 
corporativa descreve:  

205 87 58 
 

3 - O cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de um país 
leva em conta:  

41 52 35 222 

4 - "A capacidade de suporte" é um conceito importante para a 
sustentabilidade por que...  

61 114 151 24 

5 - Entre os 187 países no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano 
(Nações Unidas), qual porcentagem, aproximadamente, apresentou um 
índice muito baixo do IDH (<0.536) em 2012. 

71 190 89 
 

6 - Dentre os 187 países no ranking das Nações Unidas de Índice de 
Desenvolvimento Humano, aproximadamente qual porcentagem teve um 
IDH muito elevado (>0,8) em 2012?  

147 101 102 
 

7- Em 1800, a população da Terra era de 1 bilhão. Em 1900, era de 1,65 
bilhão. Qual era a população da Terra em 2013?  

71 233 46 
 

9- Levando em consideração que a taxa de fertilidade (número de 
crianças por mulher) está caindo no mundo todo, qual é a população 
estimada na Terra em 2050, de acordo com as projeções das Nações 
Unidas?  

99 178 73 
 

10 - Entre 2005 e 2010, a expectativa de vida média no mundo todo era 
de 69 anos. Qual é a expectativa de vida projetada para 2050?  

85 43 222 
 

11 - Entre 2005 e 2010, qual era a expectativa de vida ao nascer de 
habitantes de países subdesenvolvidos?  

51 151 148 
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12 - Há mais de 300.000 espécies de plantas conhecidas e registradas no 
planeta. Componentes extraídos dessas espécies estão na composição 
de aproximadamente:  

65 173 112 
 

13 - A área desmatada de florestas a cada ano é equivalente a área de: 136 131 83 
 

14 - De acordo com A Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), qual atividade humana consome 70% de água?  

135 142 73 
 

15 - Do que se trata a lista vermelha da IUCN - União Internacional para a 
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais?  

79 101 170 
 

16 - Em 1997, o Tratado de Kyoto tornou possível:  43 72 235 
 

17 - Agir de fato contra as mudanças climáticas custaria 1% do PIB 
mundial. Qual é o custo estimado da mudança climática caso não haja 
nenhuma ação combativa, de acordo com o Relatório Stern de 2006?  

92 190 68 
 

18 - De acordo com a IDMC (International Displacement Monitoring 
Center), quantas pessoas, no mundo todo, tiverem que abandonar seus 
lares em 2012 por conta de catástrofes naturais?  

92 199 59 
 

19 - De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMC), quantas 
pessoas morrem a cada ano por inspirarem ar poluído?  

177 130 43 
 

8 - De acordo com vários estudos, qual a porcentagem da necessidade 
global de energia que pode ser satisfeita por eficiência energética e 
energias renováveis (ex. solar, eólica, biomassa) nas próximas décadas?  

27 106 156 61 
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20 - A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela 
Assembléia Geral da ONU no dia 10 de Dezembro do ano de:  

33 162 155 
 

21- De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o conceito 
"trabalho forçado ou compulsório" remete a qualquer trabalho ou serviço 
que é exigido de qualquer pessoa através de ameaças de punição, além 
de remeter a pessoas que não se voluntariaram para o trabalho, não foi 
por seu consentimento ou livre arbítrio. Em 2012, quantas pessoas no 
mundo todo sofreram com o trabalho forçado?  

134 162 54 
 

22 - Qual é a porcentagem da população mundial que não tem acesso ao 
saneamento básico?  

142 172 36 
 

23 - De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 34 milhões de 
pessoas eram portadoras do vírus HIV em 2011. Qual porcentagem 
dessas pessoas tiveram acesso ao tratamento anti-retroviral?  

76 209 65 
 

24 - De acordo com A Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), qual a proporção de comida produzida mundialmente 
em 2011 foi desperdiçada ou perdida antes de ser consumida?  

39 278 33 
 

25 - Quantas pessoas foram acometidas pela fome no mundo em 2010?  136 154 60 
 

26 - Em 2011, quantas pessoas no mundo todo estavam acima do peso 
ou obesas?  

79 136 135 
 

27 - Quantas pessoas no mundo todo não tiveram acesso à água potável 
em 2012?  

104 167 79 
 

28 - 1,29 bilhão de pessoas viviam na extrema pobreza (com menos de 
US$1,25 por dia) em 2008 (última atualização de dados). Desde 1999, 
esse número tem:  

116 109 125 
 

29 - Dentre os 6 mil idiomas falados atualmente ao redor do mundo, 
quantos deles desaparecerão até o final do século XXI se nada for  feito 
para mantê-los? (Estimativa cedida pela UNESCO)  

130 152 68 
 

Quadro 13: Total de alunos que optaram por cada uma  das alternativas da pesquisa de  
        conhecimento em sustentabilidade. 
Fonte: Adaptado Sustainability Literacy Test (2014) e dados da pesquisa (2015) 

 

Os gráficos 22, 23 e 24 a seguir, apresentam a porcentagem do total de 

alunos dos cursos de graduação das IES pesquisadas, que optaram por cada uma 
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das alternativas das questões da pesquisa de conhecimento em sustentabilidade por 

tema central. 
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11- Entre 2005 e 2010, qual era a expectativa de vida ao nascer de habitantes de 
países subdesenvolvidos? 

10- Entre 2005 e 2010, a expectativa de vida média no mundo todo era de 69 
anos. Qual é a expectativa de vida projetada para 2050? 

9- Levando em consideração que a taxa de fertilidade (número de crianças por 
mulher) está caindo no mundo todo, qual é a população estimada na Terra em 

2050, de acordo com as projeções das Nações Unidas? 

7- Em 1800, a população da Terra era de 1 bilhão. Em 1900, era de 1,65 bilhão. 
Qual era a população da Terra em 2013? 

6- Dentre os 187 países no ranking das Nações Unidas de Índice de 
Desenvolvimento Humano, aproximadamente qual porcentagem teve um IDH 

muito elevado (>0,8) em 2012? 

5- Entre os 187 países no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano 
(Nações Unidas), qual porcentagem, aproximadamente, apresentou um índice 

muito baixo do IDH (<0.536) em 2012.

4- "A capacidade de suporte" é um conceito importante para a sustentabilidade 
porque... 

3 - O cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de um país leva em 
conta: 

2- De acordo com as normas ISO, o conceito de responsabilidade social 
corporativa descreve: 

1- Qual definição o Relatório Brundtland de 1987 trouxe para o desenvolvimento 
sustentável? 
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 Gráfico 22: Porcentagem do total de alunos que opt aram por para cada uma das alternativas 
         do tema DS. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O gráfico acima, refere-se às questões da pesquisa de conhecimento em 

sustentabilidade, que tem o objetivo de encontrar princípios de Desenvolvimento 

Sustentável (tendências e elementos chave de assuntos globais).  

Pode-se observar que os alunos atribuíram o maior percentual de escolhas 

para a alternativa B, com 50% das escolhas. Já as alternativas A e C receberam 

20% das escolhas cada uma delas.  

 Vale ressaltar que a alternativa D obteve apenas 10% das escolhas entre as 

alternativas, no entanto 63,43% dos alunos escolheram essa alternativa para a 

questão 3, comportando-se da mesma maneira em relação aos resultados obtidos 

pelos professores.  

Deve-se observar que apenas as perguntas 4 e 5 possuem a letra D como 

alternativa de resposta, pois foram mantidos os critérios da metodologia original. 
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19- De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMC), quantas 
pessoas morrem a cada ano por inspirarem ar poluído? 

18- De acordo com a IDMC (International Displacement Monitoring 
Center), quantas pessoas, no mundo todo, tiverem que abandonar seus 

lares em 2012 por conta de catástrofes naturais? 

17- Agir de fato contra as mudanças climáticas custaria 1% do PIB mundial. 
Qual é o custo estimado da mudança climática caso não haja nenhuma 

ação combativa, de acordo com o Relatório Stern de 2006? 

16- Em 1997, o Tratado de Kyoto tornou possível: 

15- Do que se trata a lista vermelha da IUCN - União Internacional para a 
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais? 

14- De acordo com A Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), qual atividade humana consome 70% de água? 

13- A área desmatada de florestas a cada ano é equivalente a área de: 

12- Há mais de 300.000 espécies de plantas conhecidas e registradas no 
planeta. Componentes extraídos dessas espécies estão na composição de 

aproximadamente: 

8- De acordo com vários estudos, qual a porcentagem da necessidade 
global de energia que pode ser satisfeita por eficiência energética e 

energias renováveis (ex. solar, eólica, biomassa) nas próximas décadas? 
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 Gráfico 23: Porcentagem do total de alunos que opt aram por cada uma das alternativas do 
         tema central meio ambiente. 
 Fonte: Dados da pesquisa 
 

O gráfico acima refere-se às questões da pesquisa de conhecimento em 

sustentabilidade, relacionadas ao Meio Ambiente (tendências e questões-chave de 

assuntos globais).  

Percebe-se que os alunos atribuíram o maior percentual de escolhas para a 

alternativa B, ou seja, 44,44% dos alunos, seguida pela letra C com 33,33% e 

22,22% das escolhas foram para a alternativa A.  

Quando analisados os resultados obtidos pelos professores referentes a esse 

tema central, estes atribuíram um percentual maior para a letra B com 56% das 

escolhas, seguidos também pela letra C e depois a letra A, assim como se 

apresentou o resultado dos alunos. 

Observa-se também que apenas a pergunta 8 possui a letra D como 

alternativa de resposta, pois foram mantidos os critérios da metodologia original.  

O gráfico 24 refere-se às questões da pesquisa de conhecimento em 

sustentabilidade, relacionadas ao tema central Social (tendências e questões-chave 

de assuntos globais).  
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29- Dentre os 6 mil idiomas falados atualmente ao redor do 
mundo, quantos deles desaparecerão até o final do século XXI se nada for 

feito para mantê-los? (Estimativa cedida pela UNESCO) 

28- 1,29 bilhão de pessoas viviam na extrema pobreza (com menos de 
US$1,25 por dia) em 2008 (última atualização de dados). Desde de 

1999, esse número tem: 

27- Quantas pessoas no mundo todo não tiveram acesso à água potável em 
2012? 

26- Em 2011, quantas pessoas no mundo todo estavam acima do peso ou 
obesas? 

25- Quantas pessoas foram acometidas pela fome no mundo em 2010? 

24- De acordo com A Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), qual a proporção de comida produzida mundialmente 

em 2011 foi desperdiçada ou perdida antes de ser consumida? 

23- De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 34 milhões de 
pessoas eram portadoras do vírus HIV em 2011. Qual porcentagem dessas 

pessoas tiveram acesso ao tratamento anti-retroviral? 

22- Qual é a porcentagem da população mundial que não tem acesso ao 
saneamento básico? 

21- De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o conceito 
"trabalho forçado ou compulsório" remete a qualquer trabalho ou serviço 
que é exigido de qualquer pessoa através de ameaças de punição, além …

20- A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela 
Assembleia Geral da ONU no dia 10 de Dezembro do ano de: 
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 Gráfico 24: Porcentagem do total de alunos para ca da uma das alternativas referente as          
         questões sociais. 
  Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observou-se que para as questões sociais também prevaleceu a alternativa B, 

recebendo o maior percentual de escolhas, com 90% de preferência dentre os 

alunos. E ainda a letra B recebeu o maior índice de escolhas entre as questões 

desse tema central com 79,43% para a questão 25. Enquanto a alternativa C ficou 

apenas com 10% das escolhas.  

Assim como no resultado obtido pelos professores, a letra B obteve a 

preferência dos alunos em todos os temas centrais, com maior incidência no tema 

central Social. 

Os gráficos 25, 26 e 27 a seguir, demonstram o percentual de acertos por 

tema central da pesquisa de conhecimento em sustentabilidade, obtidas pelo total de 

alunos das IES pesquisadas. 
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Gráfico 25: Porcentagem do total de acertos dos alu nos referentes ao tema DS. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto às questões do tema relacionado ao desenvolvimento sustentável 

apresentadas no gráfico 25, observa-se que 70% delas obtiveram mais de 50% de 

acertos, apenas 3 questões não atingiram esse índice. Entende-se dessa forma que 

para esse tema central mais de 50% dos alunos respondentes possuem médio 

conhecimento em sustentabilidade, ficando entre 28,86% e 66,57% o número de 

acertos. 

Observa-se ainda nesse gráfico que as questões 5 e 6  são relacionadas ao 

mesmo tema, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), no entanto existe uma 

diferença de 53% no percentual de acertos entre elas, embora a alternativa correta 

seja a mesma. Assim, questiona-se qual o motivo dessa diferença significativa, uma 

vez que em se tratando do mesmo assunto com perguntas bem pontuais ocorrer 

essa discrepância? 

Assim como na análise realizada aos professores, o tema central 

desenvolvimento sustentável também foi o que apresentou o melhor índice de 

acertos. 
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Gráfico 26:  Porcentagem do total de acertos dos al unos referentes ao tema meio ambiente. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em se tratando das questões relacionadas ao meio ambiente expostas no 

gráfico 26, nota-se um quadro de acertos inferior às questões de desenvolvimento 

sustentável, pois apenas duas questões obtiveram um percentual de acertos acima 

de 50%. Sendo que 44% das questões obtiveram em média 36% de acertos. 

O menor índice de acerto foi para a questão 18, que se refere a quantas 

pessoas, no mundo todo, tiveram que abandonar seus lares em 2012 por contas de 

catástrofes naturais, obtendo 16,86% de acertos. Essa questão também obteve o 

menor percentual de acertos, em relação a todas as questões da metodologia.  

Observa-se também que a pergunta com melhor índice de acerto para esse 

tema, foi a questão 16 que aborda sobre o Tratado de Kyoto, o que ocorreu 

igualmente na análise realizada dos dados obtidos pelos professores.  
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Gráfico 27: Porcentagem do total de acertos dos  al unos referentes ao tema central social. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Já as questões sociais, tiveram uma maior variação nos percentuais de 

acertos, ficando entre 17,14% para a questão 25 e 79,43% para a questão 24, sendo 

esta última, a questão que obteve o maior percentual de acertos entre todas as 29 

questões da pesquisa de conhecimento em sustentabilidade. Também para o tema 

central social, apenas 2 questões obtiveram um percentual superior a 50% de 

acertos, 4 questões receberam em torno de 40% de acertos e as demais ficaram 

com um percentual inferior ao último citado. 

Nota-se que o menor índice obtido entre as questões desse tema central, foi a 

questão 25, que trata do número de pessoas que foram acometidas pela fome no 

mundo em 2010, enquanto o maior índice apresentado nesse tema central refere-se 

à proporção de comida produzida mundialmente em 2011 foi desperdiçada ou 

perdida antes de ser consumida. Teoricamente há um equívoco entre os 

respondentes, pois estes sabem quanta comida foi produzida e desperdiçada em 

2011, porém não sabem do número de pessoas que passaram fome em 2010. Para 

o caso aqui observado, cabe um questionamento do por que ocorreu esse 

resultado?  
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Em relação às questões abordadas acima, o resultado se reproduz da mesma 

maneira quando realizada a análise dos resultados obtidos pelos professores. 

Por fim, percebe-se que as questões do tema central desenvolvimento 

sustentável obtiveram o maior percentual de acertos entre todos os temas centrais 

da pesquisa de conhecimento em sustentabilidade. Além disso, apresentaram um 

resultado mais equilibrado de acertos entre todas as questões desse tema e também 

em relação às questões dos demais temas. 

O gráfico 28 logo abaixo, apresenta a porcentagem total de acertos obtidos 

pelos alunos das duas IES pesquisadas das questões da pesquisa de conhecimento 

em sustentabilidade, resumindo assim as informações dos gráficos 25, 26 e 27. 

Também demonstram no quadro 14, as estatísticas descritivas do percentual total de 

acertos obtidos pelos alunos das questões da metodologia, por total geral e por tema 

central, facilitando assim a interpretação dos dados. 
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Gráfico 28: Porcentagem de total de acertos dos alu nos referente ao total de questões da     
        pesquisa de conhecimento em sustentabilidad e. 
 Fonte: Dados da pesquisa 
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Questões 
Estatísticas Descritivas 

Média Desvio 
Padrão 

Coef. de 
Variação 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

TOTAL 0,44 0,16 37,47 0,17 0,33 0,43 0,56 0,79 

Tema Central - 
Desenvolvimento 
Sustentável 

0,53 0,12 22,08 0,29 0,43 0,54 0,63 0,67 

Tema Central - Meio 
Ambiente 0,36 0,17 46,37 0,17 0,20 0,37 0,46 0,67 

Tema Central - 
Social 0,43 0,18 41,56 0,17 0,30 0,42 0,50 0,79 

  Quadro 14: Estatísticas descritivas do percentual  total de acertos obtidos pelos alunos por 
          total geral e por tema central. 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para facilitar a visualização dos dados, foram inseridas no gráfico 28 duas 

barras de uma extremidade a outra na escala X, separando as questões por temas 

centrais. Esse gráfico demonstra a porcentagem total de acertos dos alunos para as 

questões da pesquisa do conhecimento em sustentabilidade das IES pesquisadas.  

Destacam-se as questões do tema desenvolvimento sustentável, as quais 

obtiveram certo equilíbrio em relação ao percentual de acertos, ao se comparar ao 

percentual de acertos dos temas centrais meio ambiente e social. A variação dos 

percentuais das questões de DS ficou entre 28,86% e 66,57%, enquanto as 

questões do tema meio ambiente variaram entre 16,86% e 67,14% e do tema social 

entre 17,14% e 79,43% de acertos. 

De modo geral, houve uma média de 44,00% acertos para o total geral de 

questões respondidas pelos alunos das IES.  Contudo, quando a análise é feita por 

tema central, a melhor média de acertos foi obtida pelas questões do DS, com a 

média de 53,00%, seguido pelo tema central social com 43,00% e por último o tema 

meio ambiente com a média de 36,00% dos acertos. 

Entende-se assim que os alunos conhecem mais sobre princípios de 

desenvolvimento sustentável (tendências e elementos chave de assuntos globais) 

do que conhecem em relação aos assuntos abordados pelos demais temas. 

O gráfico 29 demonstra a média do percentual de acertos por total geral e por 

tema central das questões respondidas pelos alunos. 
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Gráfico 29:  Média do percentual de acertos dos alu nos do total geral e por tema central das 
         questões da pesquisa de conhecimento em su stentabilidade. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico acima apresenta a média do percentual de acertos por total geral 

das questões da pesquisa de conhecimento em sustentabilidade e também a média 

do percentual de acertos por tema central obtidos pelos alunos. Observa-se que o 

item Total, para um nível de confiança de 95%, entende-se assim que o total de 

alunos atingiu o percentual de acerto em média 44% +/- 0,5, ou seja, a estimativa de 

intervalos prováveis varia entre 38% e 50%. 

Em uma análise do tema desenvolvimento sustentável para um nível de 

confiança de 95%, nota-se que os alunos conhecem em média 53% +/- 0,5, ou seja, 

a estimativa de intervalos prováveis varia entre 45% e 61%. 

Com a menor média, o item meio ambiente para um nível de confiança de 

95%, os alunos  conhecem sobre meio ambiente em média 36% +/- 0,5, ou seja, a 

estimativa de intervalos prováveis varia entre 23% e 49%. 

Assim como analisado em relação aos dados obtidos pelos professores, faz-

se aqui também uma analogia quanto ao rendimento do aluno, em uma escala de 0 

a 10, a média geral de conhecimento em sustentabilidade obtida pelos alunos foi de 

4,4. Em relação ao temais centrais, o tema desenvolvimento sustentável obteve a 
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melhor média geral de 5,3 e com esse resultado nenhum dos respondentes teria 

sido aprovado na disciplina.  

Ao realizar uma síntese dos resultados obtidos da pesquisa de  conhecimento 

em sustentabilidade, tanto para os professores quanto para os alunos, pode-se notar 

que as questões sobre  princípios de desenvolvimento sustentável (tendências e 

elementos chave de assuntos globais), obtiveram o maior percentual de acertos 

entre todos os temas centrais da pesquisa.  Além disso, apresentaram um resultado 

mais equilibrado de acertos entre todas as questões do tema, seguidos pelo tema 

central Social: tendências e questões-chave de assuntos globais e por ultimo meio 

ambiente: tendências e questões-chave de assuntos globais.  

No mesmo cenário, em se tratando da média geral do percentual de acertos 

em relação à pesquisa, os professores obtiveram a média de 53% de acertos 

enquanto os alunos 44% acertos para o total de questões. Assim entende-se que os 

professores possuem um conhecimento superior sobre sustentabilidade se 

comparados ao conhecimento dos alunos, embora apresentaram uma diferença de 

apenas 9% em relação a média obtida pelos alunos.  

 

 

4.8 COMPARAÇÃO ENTRE AS METODOLOGIAS AISHE E PESQUISA DE 

CONHECIMENTO EM SUSTENTABILIDADE ENTRE ALUNOS E 

PROFESSORES  

 

Ao realizar a comparação entre as duas metodologias utilizadas para 

avaliação da sustentabilidade ambiental no ensino superior, em se tratando do 

resultado obtido pela aplicação da metodologia AISHE aos professores, nota-se que 

estes obtiveram uma média de 52% de aceitação quanto ao nível de percepção em 

relação aos aspectos analisados da metodologia, enquanto que a média obtida na 

pesquisa de conhecimento em sustentabilidade foi de 53% de acertos.  

Assim, entende-se que se a análise for feita apenas em termos percentuais, 

pode-se dizer que uma metodologia influencia a outra e também pode significar que 

as metodologias se complementam. 

Neste mesmo contexto, porém, voltado aos resultados obtidos pelos alunos 

com a  aplicação da metodologia AISHE, observa-se que estes obtiveram uma 

média de 62% de aceitação quanto ao nível de percepção em relação aos aspectos 
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analisados, enquanto que a média obtida na pesquisa de conhecimento em 

sustentabilidade foi de 44% de acertos. Dessa forma, entende-se que os alunos têm 

uma percepção mais otimista com relação à sustentabilidade ambiental nas IES, do 

que realmente conhecem sobre sustentabilidade. 

 

 

4.9 PROPOSTAS DE SUGESTÕES DE AÇÕES QUE PROMOVAM A 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DAS IES 

 

Propõe-se a gestão das IES, objeto deste estudo, com base nos diagnósticos 

realizados, um conjunto de sugestões de ações para a promoção da 

sustentabilidade ambiental nos cursos de graduação. 

Iniciar o processo de construção de uma cultura organizacional favorável à 

criação do conhecimento em torno da sustentabilidade e demonstrar a postura das 

IES frente ao Desenvolvimento Sustentável (DS) nos projetos institucionais e 

pedagógicos, tratando o DS como premissa para toda e qualquer ação da IES.  

Explicitar nos projetos pedagógicos dos cursos o desenvolvimento sustentável 

de maneira que o conhecimento sobre o tema faça parte dos pré-requisitos para a 

formação profissional.   

Formalizar no regimento geral da IES e divulgar os objetivos da 

sustentabilidade para minimizar as lacunas entre a comunidade acadêmica. Além 

disso, incentivar programas de educação e de pesquisa interdisciplinares e 

colaborativos relacionados ao desenvolvimento sustentável como parte da missão 

central da instituição. Essa sugestão deve-se ao fato de ter sido observado no 

estudo, que as IES não possuem uma política estabelecida para as questões da 

sustentabilidade. 

Definir normas para a área da pesquisa e da extensão das IES, no sentido de 

buscar soluções para problemas da sociedade e contribuir para a análise das 

necessidades globais. Desenvolver cursos de extensão, projetos práticos ou 

disciplinas especiais ligados ao tema desenvolvimento sustentável para os cursos 

com currículos em andamento. Além disso, estabelecer o DS como item obrigatório 

em todos os projetos de ensino e extensão.  Conforme confirmado pelo estudo, faz-

se essa recomendação em função das potencialidades da pesquisa e a extensão 

serem pouco exploradas pelas IES. 
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Incluir nos novos currículos de todos os cursos das IES disciplinas com o 

tema sustentabilidade, pois segundo Escrigas (2009) os currículos oferecem grande 

oportunidade de superar a maior parte dos desafios enfrentados como atores sociais 

fundamentais. Estes devem ser concebidos de tal forma que os alunos adquiram 

uma vasta gama de conhecimentos e experiências práticas com um estilo integrado 

de resolução de problemas. Isto significa que os problemas, derivados da prática 

profissional sejam abordados e resolvidos, tendo em conta aspectos e pontos de 

vista diferentes. Além disso, o tema sustentabilidade deve ser inserido em outras 

disciplinas, para permitir uma abordagem mais específica em todas as áreas do 

conhecimento. Como pode ser comprovado pelo estudo dos 27 cursos das IES, 

apenas 13 contemplam disciplinas sobre a sustentabilidade, ou seja, mais de 50% 

dos cursos não abordam a temática nos currículos. 

Incluir nos regulamentos de estágios dos cursos, ações que envolvam 

desenvolvimento sustentável, bem como as questões do DS na avaliação 

institucional, no sentido de avaliar como a comunidade acadêmica vê as IES quanto 

as suas ações na busca do DS. Embora alguns cursos utilizem os estágios para 

abordar o DS, conforme apontado pelos coordenadores, porém não está formalizado 

em seus regulamentos. 

Estimular nas tarefas práticas (estágios e projetos práticos) relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável, fazendo com que os alunos tomem posição sobre 

estes assuntos, e deixar que eles tenham um papel nas decisões e recomendações. 

Realizar atividades práticas em questões relacionadas ao desenvolvimento 

sustentável por meio de palestras, seminários, oficinas, e aulas para incorporar o 

conhecimento tácito de maneira explicita. 

Implantar um modelo sistema de gestão ambiental para as IES, o que 

segundo Tauchen et al. (2006) acarretará em economias pelo melhoramento da 

produtividade e da redução no consumo de energia, água e materiais de expediente; 

o estabelecimento das conformidades com a legislação ambiental; a evidência de 

práticas responsáveis e melhoria da imagem externa da instituição; e a geração de 

oportunidades de pesquisa. Assim, faz-se essa sugestão de implantação, pois foi 

comprovado na pesquisa por meio da percepção da grande maioria dos 

respondentes, que não existe uma gestão ambiental implantada nas IES. Entende-

se que se uma instituição de ensino pretende apresentar a sustentabilidade sob o 

aspecto teórico, é imprescindível que adote práticas compatíveis com o discurso 
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apresentado. Além disso, a implementação de um programa e sustentabilidade na 

própria instituição pode ser utilizada como base pedagógica prática para o processo 

de ensino.  Definir um exemplo de responsabilidade ambiental por meio da criação 

de políticas e práticas de ecologia institucionais de conservação de recursos, 

reciclagem, redução de resíduos e operações ambientalmente saudáveis.  

Promover trabalhos em grupos interdisciplinares no intuito de desenvolver nos 

graduandos atitudes, conhecimentos e habilidades para atuar em prol da 

sustentabilidade. O resultado da pesquisa mostra que esses grupos não existem e 

que a interdisciplinaridade acontece apenas por meio de iniciativa de alguns 

professores. 

Promover um estudo das situações não condizentes com os princípios da 

sustentabilidade nas atividades desenvolvidas nas IES e convidar alunos para 

realizar pelo menos parte do projeto como membro de uma equipe interdisciplinar. 

Realizar eventos direcionados aos diferentes agentes da comunidade 

universitária com ações de informação, conscientização e discussão que resultem 

em propostas de ações de cunho sustentável. Além de eventos que propiciem 

compartilhamento de conhecimento e experiência. 

Estabelecer metas de redução de consumo e reaproveitamento, divulgando-

as amplamente, bem como os resultados atingidos por toda comunidade acadêmica. 

Além disso, divulgar as ações de DS realizadas pelos cursos e pela IES. 

Firmar convênios ou parcerias com empresas ou organizações externas que 

possam funcionar como uma fonte de conhecimento e experiência sobre 

sustentabilidade,  além de trazer conhecimento e experiência de fora da organização 

diretamente aos alunos.  Assim como Stephens et al. (2010) aduz, que o potencial 

da universidade para formar novos tipos de parcerias com a comunidade, 

organizações e entidades externas de novas maneiras é muito grande, trazendo 

dessa forma muitos benefícios para as IES.  

Estabelecer parcerias com escolas primárias e secundárias no intuito de 

desenvolver a capacidade de interdisciplinaridade, abordando os temas meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável, projetando assim a educação de tal forma 

que professores e alunos olhem para os problemas em relação aos aspectos do 

desenvolvimento sustentável do ponto de vista multidisciplinar. 

Elaborar projetos permanentes de atividades educativas programadas para 

gestores ambientais, conforme Berté (2012) “além da capacidade administrativa e da 
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fundamentação sociológica e filosófica, o gestor deve agregar ao processo gestão 

os conhecimentos biológicos, físicos e antrópicos”, pois são necessários 

conhecimentos múltiplos para a gestão ambiental. 

Proporcionar educação, formação e incentivo a todos os funcionários das IES 

sobre as questões ambientais, de modo que eles possam usar a própria experiência 

para ampliar os conhecimentos e desenvolver atividades de DS em todo o seu 

ambiente de trabalho.  

Incluir no treinamento dos funcionários e professores o DS, informando-os 

sobre normas e ações desenvolvidas neste sentido pelas IES nos seus respectivos 

departamentos e cursos. Conforme abordado nesse estudo, o treinamento é um dos 

instrumentos mais importantes para desenvolver recursos humanos e facilitar a 

transição para um mundo mais sustentável (UNESCO, 1999).  

Disponibilizar um espaço virtual interativo para divulgação e disseminação de 

novos conhecimentos relacionados às ações e atividades desenvolvidas em prol do 

desenvolvimento sustentável. 

Implantar as ferramentas utilizadas nesse estudo para averiguação e melhoria 

continua da sustentabilidade ambiental dentro das IES. Essa sugestão deve-se a 

comprovação das contribuições obtidas pelas IES com a utilização das metodologias. 

Efetuar um levantamento junto à comunidade local e regional (CONCAM – 

Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão), das situações 

emergentes em relação às questões ambientais e elaborar projetos de 

responsabilidade sociais de curto a longo, envolvendo os acadêmicos da IES de 

cada uma das cidades de origem para atuarem em prol do DS como verdadeiros 

cidadãos ambientalmente responsáveis. 
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5  CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Propôs-se nesse estudo avaliar a sustentabilidade ambiental em cursos de 

graduação de Instituições de Ensino Superior de Campo Mourão – Pr. Para essa 

avaliação, foram adaptadas as metodologias AISHE- Instrumento de Auditoria para a 

Sustentabilidade no Ensino Superior, e a Pesquisa de Conhecimento em 

Sustentabilidade. Além disso, foram analisados todos os planos de ensino dos 

cursos. 

A utilização da metodologia AISHE nos trouxe um panorama geral das IES, 

permitindo uma visão de três diferentes grupos (coordenadores, professores e 

alunos), sobre a sua percepção em relação à sustentabilidade ambiental no ensino 

superior.  

Com a metodologia Pesquisa de Conhecimento em Sustentabilidade, foi 

possível detectar o conhecimento mínimo em sustentabilidade de professores e 

alunos das instituições de ensino. 

Diante das análises realizadas com o estudo nas IES pesquisadas, de acordo 

com os critérios da metodologia AISHE, foi possível constatar que 25% dos critérios 

analisados atingiram o segundo estágio, enquanto 55% deles estão no primeiro 

estágio e 20% dos critérios ainda não atingiram o primeiro. Dessa forma, entende-se 

que o nível de sustentabilidade das IES encontra-se em média no primeiro estágio. 

Em se tratando da existência do tema sustentabilidade nos planos de ensino 

dos cursos de graduação das IES, foram identificadas 29 disciplinas em 13 cursos, 

sendo que cada um deles possuem pelo menos uma disciplina específica que 

aborda o tema sustentabilidade.  

Quanto ao conhecimento em sustentabilidade do corpo docente e discente 

das IES estudadas, pode-se observar que os docentes conhecem em média 53% 

das questões da metodologia aplicada, enquanto os discentes conhecem em média 

44% dessas questões. 

Com base nos diagnósticos realizados nesse estudo, foi elaborado um 

conjunto de propostas de ações no intuito de promover a sustentabilidade ambiental 

nos cursos de graduação das IES.  

De maneira geral, nesse estudo observou-se que não existe nas IES uma 

política estabelecida em relação ao desenvolvimento sustentável e uma gestão 

ambiental organizada que fortaleça as diretrizes, apenas iniciativas individuais de 
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funcionários e professores interessados no tema e alunos que acreditam 

conhecerem e estarem preparados para atuar satisfatoriamente no desenvolvimento 

sustentável. 

AS IES não possuem dados ou informações sobre a política de 

sustentabilidade em relação aos seus stakeholders e a possibilidade de compará-los 

com outras instituições. Esse fato deve ser motivo de muita preocupação por parte 

dos gestores, havendo a necessidade de medidas em curto prazo. Já os objetivos e 

metodologias educacionais das IES estão evoluindo para que o tema 

sustentabilidade seja abordado de forma mais significativa e gerem resultados 

efetivos no perfil do egresso. 

Ainda sob a ótica dos coordenadores, existe um grupo de profissionais que 

tem interesse em ampliar o conhecimento em desenvolvimento sustentável, bem 

como existem iniciativas individuais para o desenvolvimento pessoal. Pressupõe-se 

que deverá haver um incentivo para esse tipo de atitude, para a promoção dos 

conhecimentos da comunidade acadêmica, mesmo que na perspectiva de tempo 

seja em médio prazo. 

São observados alguns aspectos básicos do desenvolvimento sustentável na 

pesquisa, na extensão, no perfil do egresso e no currículo dos cursos segundo os 

coordenadores. No entanto, existem poucos projetos práticos que incluem a 

sustentabilidade e os alunos não têm oportunidades de optar por disciplinas 

relacionadas à sustentabilidade tanto dentro, quanto fora da IES.  

Embora a sustentabilidade ambiental pontue algumas disciplinas, esse 

aspecto deve ser revisto, principalmente no contexto dos currículos. É importante 

oferecer mais segurança aos egressos em relação à formação de cidadãos com 

capacidade para atuar satisfatoriamente no desenvolvimento sustentável.  

Constatou-se que os coordenadores estão mais inteirados da política 

institucional do que os demais respondentes, o que é natural, em virtude da 

proximidade com a gestão das IES. 

Em se tratando dos professores das IES, quanto ao nível de percepção da 

sustentabilidade ambiental em seus cursos, estes confiam que estão bem 

informados sobre o assunto e comprometidos com as questões de ensino e 

avaliação dos alunos. Dessa forma, acreditam estarem contribuindo 

significativamente para a formação de profissionais responsáveis para atuar no 

desenvolvimento sustentável.  
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Quando a análise foi realizada individualmente nas IES pública e privada, os 

resultados apresentados pelos professores da IES privada obtiverem um melhor 

índice de aceitação quanto à percepção da sustentabilidade ambiental em relação à 

pública. 

Na visão dos alunos, a sustentabilidade ambiental do ensino nas IES, 

permitirá que egressos sejam capazes de atuar satisfatoriamente no 

desenvolvimento sustentável, não só como cidadãos, mas também como 

profissionais responsáveis. 

Os alunos também veem com bons olhos, as intenções das gestões das IES 

quanto aos aspectos da sustentabilidade ambiental e à responsabilidade dos 

professores em relação aos procedimentos de ensino e avaliação envolvendo o 

desenvolvimento sustentável.  

Foram identificadas algumas disciplinas com a temática da sustentabilidade 

nos currículos dos cursos, porém, em quantidade pouco significativa em relação ao 

total de disciplinas. Pressupõe-se que essas disciplinas tenham de certa forma, 

influenciado no resultado das metodologias aplicadas aos alunos das IES. Já em 

uma visão mais ampla, entende-se que para o conhecimento em sustentabilidade, 

ter uma influência efetiva, deve haver a inserção de temas relacionados, sejam nos 

currículos ou em outras atividades acadêmicas, porém de maneira formal e 

obrigatória. 

Constatou-se que nenhuma IES alcançou o estágio 3 para o nível de 

sustentabilidade ambiental no ensino, em se considerando a análise feita em relação 

às médias dos estágios obtidos pelos critérios analisados, orientado pela 

metodologia AISHE de acordo com os coordenadores. 

Em uma síntese dos resultados obtidos na pesquisa de conhecimento em 

sustentabilidade, tanto para os professores, quanto para os alunos, pode-se notar 

que as questões sobre princípios de desenvolvimento sustentável obtiveram o maior 

nível de acertos dentre todos os temas centrais da pesquisa.  Além disso, esse tema 

apresentou um resultado mais equilibrado de acertos entre os demais, sendo 

seguido pelo tema social e por último o tema meio ambiente. 

Em se tratando da comparação das metodologias AISHE e da Pesquisa do 

Conhecimento em Sustentabilidade, pode-se perceber que, diante dos resultados 

obtidos pelos professores em termos de médias percentuais, houve um equilíbrio, o 
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que pode significar que as metodologias se complementam, mesmo possuindo 

objetivos específicos diferentes.  

Na comparação das metodologias quando se refere aos alunos, estes têm 

uma percepção mais otimista com relação à sustentabilidade ambiental nas IES, do 

que realmente conhecem sobre sustentabilidade. 

A metodologia AISHE mostrou que poderá contribuir significativamente para o 

início da inserção da sustentabilidade ambiental nos cursos das IES. Além disso, ser 

for bem aceita e implantada pelas IES, essa ferramenta poderá ser utilizada para o 

desenvolvimento de políticas e o estabelecimento de estratégias institucionais. 

Em relação à aplicação da pesquisa de conhecimento, notou-se um 

desinteresse por parte de alguns participantes ao responder o questionário. Isso 

pode estar ligado ao fato das pessoas não gostarem de investir ou “perder tempo” 

para responder às pesquisas que não são de seu interesse. Quanto à aplicação da 

metodologia AISHE, observou-se uma dificuldade de compreensão de alguns termos 

utilizados no formulário (também já observadas por outros autores). 

Diante dos resultados obtidos, elaborou-se um conjunto de ações com o 

intuito de promover a sustentabilidade ambiental nos cursos de graduação das IES. 

Acredita-se que este conjunto de recomendações pode se tornar em uma política 

concreta, (ou parte dela) com o auxílio das ferramentas abordadas neste estudo. 

Recomenda-se que os critérios da metodologia AISHE sejam reavaliados, 

quanto a sua forma de descrição, utilizando-se de termos mais corriqueiros ao 

cotidiano do público alvo da pesquisa, de modo que facilite o seu entendimento. 

Por fim, acredita-se que os resultados obtidos e apresentados nesta 

dissertação, contribuam para a implementação efetiva da educação sustentável nas 

IES pesquisadas, e que sejam de grande relevância para estudos posteriores 

voltados para o desenvolvimento sustentável na educação superior. 

Sugere-se ainda que este estudo tenha continuidade para que as IES tenham 

resultados individuais a partir dos dados obtidos, melhorando a visão sobre a 

sustentabilidade. Além disso, que possam transformar as metodologias aplicadas em 

uma ferramenta com dupla função, educacional e estratégica, fazendo com que o 

ensino superior contribua efetivamente para o desenvolvimento sustentável da 

sociedade do século XXI. 
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ANEXO 01 – Formulário Coordenador 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇAO PARA A SUSTENTABILIDADE NO  ENSINO 
SUPERIOR  

Universidade:   

Curso:    

Data:        /       /   

 
 
  

Campo de atenção 1: Visão e Política 

Refere-se ao planejamento, definição de metas e doc umentos, visando à sustentabilidade e 
a existência de uma gestão ambiental 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

1.1 Visão 

1: A visão da gestão sobre desenvolvimento sustentável é apenas implícita. 1 
2: A visão de gestão é formulada em documentos e possui resultados para a 
organização e a educação. 2 

3: A visão é expressa  em sua missão, é política real. O funcionários e os 
estudantes são envolvidos  na visão do desenvolvimento sustentável. 3 

4: O desenvolvimento sustentável é demonstrado como política real e interage 
com o campo profissional e com educação secundária. 4 

5: A visão da IES é de desenvolvimento sustentável em longo prazo e envolve a 
sociedade. 5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

1.2 Política 

1: A política em relação à sustentabilidade é desenvolvida de cima para baixo. É 
apenas implícita. 1 

2: Os membros da equipe participam da política em relação à sustentabilidade. É 
explicitada em documentos. 2 

3: Os funcionários  e os alunos estão envolvidos na política em relação à 
sustentabilidade. Metas são ajustadas quando necessárias. 3 

4: Os egressos se envolvem na política em relação à sustentabilidade. 
4 

5: A sociedade coopera com a política da sustentabilidade. A organização tem 
conhecimento e experiência. 5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

1.3 
Comunica-

ção 

1:  Ocorrem esforços individuais da equipe ou de partes da  organização para 
ampliar a atenção para sustentabilidade. 1 

2: Desenvolvimento sustentável em educação, pesquisa e extensão são 
assuntos que aparecem em reuniões internas e publicações externas. 2 

3: A  gestão tem conhecimento das opiniões sobre sustentabilidade e educação 
dos funcionários e estudantes. 3 

4: O ensino secundário e o campo profissional são envolvidos  a comunicação 
sobre sustentabilidade de forma transdisciplinar. 4 

5. Atores sociais são envolvidos na comunicação sobre sustentabilidade. As 
publicações da organização são realizadas por membros da equipe e / ou 
estudantes. 

5 
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CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

1.4 Gestão 
ambiental 

interna 

1:  Membros da equipe ou estudantes cuidam de alguns aspectos da gestão 
ambiental interna. 1 

2: A gestão ambiental é uma parte da política organizacional. São gerenciados 
de forma eficaz: - os fluxos de materiais – restauração - eficiência energética - 
prevenção de resíduos e separação. Os alunos são envolvidos na gestão 
ambiental. 

2 

3: Não existe gestão ambiental. É utilizada pela educação, por exemplo, por 
meio de boas práticas e atividades/exercícios. 3 

4: O sistema de gestão ambiental é certificado. Os alunos têm um papel ativo no 
manejo do plano ambiental. 4 

5: A gestão ambiental é parte integrante da gestão da qualidade. Os alunos 
possuem papel ativo. 5 

O campo de atenção 2: Expertise/Especialização 

Está relacionado à preparação da organização no que  diz respeito ao desenvolvimento 
sustentável, abrangendo toda a comunidade acadêmica . Apresenta a necessidade de 

especialistas em sustentabilidade e a presença do t ema na pesquisa e extensão. 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

2.1 Rede de 
contatos 

1: Funcionários  têm contatos com empresas ou centros de especialização para  
ampliar seus conhecimentos sobre sustentabilidade. 1 

2: A especialização sobre sustentabilidade, é feita por meio de professores e por 
meio da extensão. 2 

3: Os conteúdos curriculares são investigados por especialistas na questão 
sustentabilidade. Existe rede de relações externas.  3 

4: Ocorre a troca entre funcionários, educação e campo profissional. 4 

5: A rede de conhecimentos é internacional e interdisciplinar. Organizações 
sociais são parte dela. 5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

2.2 Grupo de 
especialistas  

1: Funcionários têm interesse pela sustentabilidade dentro de seu próprio curso 
e toma iniciativas para integrar elementos da sustentabilidade no currículo. 1 

2. O grupo está envolvido com o desenvolvimento sustentável educacional. 2 

3: Um grupo etc., forma um centro de especialização dentro da organização. 3 

4: O departamento tem uma visão integral em desenvolvimento sustentável  e as 
suas conseqüências para educação. 4 

5: A organização propaga a experiência nacional e internacionalmente. 5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

2.3 Plano de 
desenvol-
vimento 
pessoal 

1: O desenvolvimento de funcionários  em sustentabilidade depende de 
iniciativas individuais. 1 

2: Há uma equipe que planeja o desenvolvimento em sustentabilidade. 2 

3: O interesse da Instituição para a especialização em sustentabilidade é 
conhecida. 3 

4: O plano de sustentabilidade do desenvolvimento pessoal  tem relação 
explícita com a política estratégica da organização em geral. 4 

5: A política de organização na sustentabilidade se baseia na sociedade e no 
desenvolvimento tecnológico. 5 
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CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios
? 0 

2.4 Pesquisa 
e extensão 

1:  Na pesquisa e na extensão aspectos da sustentabilidade estão presentes. 1 

2: A organização trabalha no desenvolvimento de pesquisas e extensão em que 
a sustentabilidade é importante.  2 

3: A organização cuida para que em grande parte da pesquisa e extensão a 
sustentabilidade seja um aspecto principal.  3 

4: Professores e alunos estão envolvidos diretamente com entidades externas 
para obter conhecimento de sustentabilidade e vice e versa. 4 

5: A organização de maneira internacional e nacional está entre as melhores 
instituições. 5 

Campo de atenção 3: Objetivos e Metodologia de Educ ação 

Refere-se à maneira como o tema sustentabilidade é abordado pela organização e se a 
abordagem é significativa para gerar preocupação co m a sustentabilidade no exercício do 

profissional egresso. 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

3.1 Perfil dos 
Egressos 

1: O perfil do graduado contém alguns aspectos visíveis de desenvolvimento 
sustentável . 1 

2: Desenvolvimento sustentável é mencionado explicitamente no perfil do 
egresso.  2 

3: Os alunos participam na determinação dos elementos sustentáveis no perfil 
do egresso. A sustentabilidade  no sentido multidisciplinar é reconhecida no 
perfil.  

3 

4:  O perfil contém todos ou parte dos aspectos de sustentabilidade em sentido 
interdisciplinar, de forma equilibrada. 4 

5: Atores da sociedade estão envolvidos na determinação, avaliação e melhoria 
dos elementos sustentáveis  no perfil do egresso. 5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

3.2 
Metodologia 
educacional 

1: O aluno encontra situações em que as habilidades reflexivas podem ser 
praticadas. 1 

2: No currículo o aluno é estimulado  a desenvolver uma atitude reflexiva. 2 
3: A educação, a metodologia e o ambiente de aprendizagem estão de maneira 
que o aluno atente para situações realistas em que uma  atitude reflexiva é 
exigida. 

3 

4: No processo do feedback para o estudante,  a relação é  discutida entre as 
escolhas, o comportamento do aluno e as conseqüências deste para o 
desenvolvimento sustentável . 

4 

5: No processo educativo o aluno recebe feedback de atores da sociedade .  5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

3.3 O papel 
do professor  

1: Professores mantêm em frente aos alunos uma atitude sustentável . 1 
2: A Instituição  incentiva os funcionários sobre a importância de uma atitude 
sustentável por meio da sua própria educação, atitude e comportamento. 2 

3: No plano da política de pessoal, a atitude sustentável e um conseqüente 
comportamento é formulado explicitamente. 3 

4: Os alunos fazem estágios ou projetos de graduação em empresas, mostrando 
de forma consistente que o pensamento e atitude sustentável devem ser uma 
parte necessária da prática diária. 

4 
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5: Ocorre a troca de opiniões entre professores, alunos e atores da sociedade, 
sobre atitude sustentável e meios que caracterizam o comportamento 
sustentável como profissional e cidadão. 

5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

3.4 
Avaliação do 

estudante 

1: Na avaliação de partes do currículo, aspectos da sustentabilidade estão 
presentes implícita ou explicitamente. 1 

2: Todos os aspectos do desenvolvimento sustentável são abordados de alguma 
forma durante o curso. 2 

3: A avaliação do tema sustentabilidade é propagado sobre o currículo, tendo em 
conta uma crescente complexidade, de estudo e métodos de avaliação, etc. E 
explicitado no regulamento da avaliação. 

3 

4: A avaliação da sustentabilidade é melhorada com o auxílio de especialistas 
externos.  4 

5: A avaliação da sustentabilidade está integrada com outros interesses sociais 
ou ligados às empresas. Este recurso contribui para a capacidade de decisão e 
de responsabilidade do aluno como um futuro profissional. 
 

5 

Campo de atenção 4: Conteúdo Educação 

Avalia a existência do tema sustentabilidade no cur rículo e a possibilidade de adquirir maior 
conhecimento a respeito. Aborda se o posicionamento  dos estudantes é voltado à 

sustentabilidade na tomada de decisões. 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

4.1 Currículo  

1: Módulos da educação contêm elementos relevantes do desenvolvimento 
sustentável. 1 

2: O currículo possui conhecimentos básicos de desenvolvimento sustentável. O 
conjunto da base conhecimento e temas de sustentabilidade são relacionados ao 
perfil do egresso. 

2 

3: A sustentabilidade é implementada em todo o currículo, de acordo com o perfil 
do egresso. 3 

4: A estrutura sistemática da sustentabilidade no currículo é ajustada com a ajuda 
de especialistas. Na educação, a relevância da sustentabilidade para o prática 
profissional é demonstrada e exercitada. 

4 

5: Na educação, a relevância da sustentabilidade por meio situações práticas reais 
é exercitada e mostrada com um todo para a sociedade. 5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

4.2 
Interdisciplina

ridade  

1: Baseada em iniciativas individuais de professores, a integração de alguns 
elementos ocorre em um nível de assunto. 1 

2: O currículo é concebido de maneira que os assuntos estão relacionados uns 
com os outros durante o curso. 2 

3: O currículo é projetado de forma que os estudantes praticam em crescente 
complexidade como se relacionar com o outro, em diferentes aspectos dentro e 
fora do próprio campo de estudo.  

3 

4: Palavras  de ordem: = Gestão da cadeia = Interdisciplinar = Restrições naturais  
= Médio e longo prazo 4 

5: Palavras de ordem: = Transdisciplinar = Internacional = Intercultural = 
Constrangimentos sociais = Longo prazo 5 
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CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

4.3 Estágios/ 
graduação  

1: Projetos práticos de estudantes incluem elementos do desenvolvimento 
sustentável . 1 

2: Projetos práticos de estudantes a atenção é dada a aspectos da 
sustentabilidade. Os alunos são informados que isso é esperado deles. 2 

3: No estágio, na graduação ou outro projeto prático do estudante a 
sustentabilidade é um dos principais aspectos. Está no regulamento da avaliação. 3 

4: Pelo menos um projeto prático do estudante com sustentabilidade, como 
principal aspecto deve ser realizada com um membro de um equipe 
interdisciplinar. Está no regulamento da avaliação. 

4 

5: A equipe interdisciplinar é formada por membros vindo de outros setores de 
educação ou de negócios. Responsabilidade pessoal do aluno como um futuro 
profissional é expressa. 

5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS 
Estágios  

? 0 

4.4 
Especialidade  

1: Os alunos têm a oportunidade de selecionar uma disciplina opcional 
relacionada com sustentabilidade, se necessário em outra instituição educacional. 1 

2: A Instituição disponibiliza disciplinas opcionais em que a sustentabilidade é um 
dos principais aspectos. Os alunos estão habilitados para obter um certificado 
especial ou uma notação no diploma. 

2 

3: Os alunos têm a oportunidade de se tornarem especialistas na área de 
desenvolvimento sustentável.  3 

4: A partir de uma especialização, os alunos têm a oportunidade de se  pós 
graduar como um generalista no que diz respeito à sustentabilidade. 4 

5: Esta amplamente claro, que o curso é interdisciplinar e (inter) nacionalmente 
conhecido como um programa de educação de nível superior. 5 

Campo de atenção 5: Resultado da Avaliação 

Procura observar a existência de dados sobre a aval iação feita pelos estudantes, equipe, 
campo profissional e sociedade a respeito da políti ca de sustentabilidade e a possibilidade 

de comparar esses dados com os de outras organizaçõ es que são referência em 
sustentabilidade 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

5.1 Pessoal  

1: Dados estão disponíveis acerca da avaliação do pessoal/equipe sobre 
sustentabilidade na Instituição. 1 

2: Os dados são disponibilizados a cada nova avaliação. Estes dados são 
analisados e documentados. 2 

3: Estes dados  têm sido comparados com os objetivos políticos. As conclusões 
desta comparação são utilizadas para a determinação da política. 3 

4: Estes  dados  foram comparados com aqueles de instituições pares. As 
conclusões desta comparação são utilizadas para a determinação da política. 4 

5: Estes dados  foram comparados com aqueles de excelente Instituições  dentro 
e fora do país. As conclusões desta comparação são utilizadas para determinação 
da política.  

5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

5.2 Alunos  

1: Dados estão disponíveis acerca avaliação dos alunos sobre a sustentabilidade 
na Instituição. 1 

2: Os dados são disponibilizados a cada nova avaliação. Estes dados são 
analisados e documentados. 2 
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3: Estes dados  têm sido comparados com os objetivos políticos. As conclusões 
desta comparação são utilizadas para a determinação da política. 3 

4: Estes  dados  foram comparados com aqueles de instituições pares. As 
conclusões desta comparação são utilizadas para a determinação da política. 4 

5: Estes dados  foram comparados com aqueles de excelentes Instituições  dentro 
e fora do país. As conclusões desta comparação são utilizadas para determinação 
da política.  

5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS  
Estágios  

? 0 

5.3. Campo 
Profissional  

1: Dados estão disponíveis acerca da avaliação das empresas no campo 
profissional sobre sustentabilidade na Instituição. 1 

2: Dados sobre a avaliação estão disponíveis. Estes dados são analisados e 
documentados. 2 

3: Estes dados foram comparados com os objetivos políticos. As conclusões desta 
comparação são utilizadas para a determinação política. 3 

4: Estes  dados  foram comparados com aqueles de instituições pares. As 
conclusões desta comparação são utilizadas para a determinação da política. 4 

5: Estes dados  foram comparados com aqueles de excelente Instituições  dentro 
e fora do país. As conclusões desta comparação são utilizadas para determinação 
da política.  

5 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO DOS ESTÁGIOS Estágios  
? 0 

5.4 Sociedade  

1: Dados estão disponíveis acerca da avaliação de relevantes organizações 
sociais sobre sustentabilidade na Instituição.  1 

2: Dados sobre esta avaliação estão disponíveis. Estes dados são analisados e 
documentados. 2 

3: Estes dados  foram comparados com os objetivos políticos. As conclusões 
desta comparação são utilizadas para a determinação da política. 3 

4: Estes  dados  foram comparados com aqueles de instituições pares. As 
conclusões desta comparação são utilizadas para a determinação da política. 4 

5: Estes dados  foram comparados com aqueles de excelentes instituições  dentro 
e fora do país. As conclusões desta comparação são utilizadas para determinação 
da política.  

5 
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ANEXO 02 – Questionário Professor 
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ANEXO 03 – Questionário Aluno 

 

 
 



143 

 

 

 



144 

 

 



145 

 

 

 



146 

 

 

 



147 

 

 


