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“Pela primeira vez na história, a sobrevivência 

física da espécie humana depende de uma 

radical mudança no coração humano. Todavia, 

uma transformação do coração humano só é 

possível na medida em que ocorram drásticas 

transformações econômicas e sociais que deem 

ao coração humano a oportunidade para 

mudança, coragem e visão para consegui-la”. 

Erick Fromm 1976 

 



 

RESUMO 

 

As emergentes questões ligadas ao desenvolvimento sustentável tiveram suas origens nos 

movimentos de preservação do meio ambiente. Com a evolução da temática para formação de 

uma base sustentável, acrescentou-se, ao meio ambiente, as questões econômicas e sociais, os 

três itens formam juntos o tripé da sustentabilidade. A educação é tida como a principal fonte 

de conscientização da sociedade e propagação das ideologias do desenvolvimento sustentável, 

e as universidades colaboram nesse processo disseminando o pensar e o agir sustentável, 

devendo elas próprias serem modelos de sustentabilidade, por meio de seus eixos de atuação 

(ensino, pesquisa, extensão e gestão). Este estudo objetivou desenvolver um método para 

analisar ações, aspectos e estratégias existentes dentro de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior, que contribuem para a prática do Desenvolvimento Sustentável. De natureza 

qualitativa, trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, um estudo de caso 

que se complementa com a pesquisa documental. O presente trabalho permitiu dimensionar o 

desenvolvimento sustentável dentro da IFES, em suas diversas frentes de atuação. Após a 

aplicação do método proposto, e apesar da fase embrionária, verificou-se o interesse da 

Instituição em evoluir nas questões sustentáveis. Há um extenso caminho a ser percorrido, 

tendo em vista que a preocupação com as futuras gerações perpassa os limites físicos da 

universidade. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Sustentabilidade. Ensino Superior. 



 

ABSTRACT 

 

The emergent issues related to sustainable development had their origins in the movements of 

preservation of the environment. With the evolution of the theme to create a sustainable base, 

the economic and social issues were added to the environment, the three items together form 

the tripod of sustainability. Education is the main source of awareness of society and 

propagation of sustainable development ideologies, and universities collaborate in this 

process by disseminating sustainable thinking and action, and they must themselves be 

models of sustainability, through their lines of action (teaching, research, extension and 

management). This study aimed to develop a method to analyze actions, aspects and strategies 

existing within the Federal High Education Institute, which contribute to the practice of 

Sustainable Development. It is, of qualitative nature, an exploratory and descriptive research, 

a case study that is complemented with the documentary research. The present work allowed 

to dimension the sustainable development within the FHEI, in its several fronts of action. 

After applying the proposed method, and despite the embryonic phase, the Institution's 

interest in evolving in sustainable issues was verified. There is an extensive way to be 

covered, since the concern with future generations permeates the physical limits of the 

university. 

 

Keywords: Sustainable development. Sustainability. College education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta seção, a temática abordada no trabalho é introduzida e justificada, 

apresenta-se o problema, o objetivo geral e os específicos do estudo, e faz-se uma breve 

descrição de como está estruturada a pesquisa e a metodologia utilizada. 

 

1.1 Definição do problema 

 

O Desenvolvimento Sustentável (DS) tem sua origem marcada por movimentos 

ambientalistas, iniciados a partir de meados do século XIX, geralmente liderados por 

cientistas e artistas, com objetivo de criar áreas protegidas das ações humanas onde a vida 

selvagem pudesse ser preservada. A partir de 1960, contrapondo a corrente de pensamento do 

crescimento econômico sem medidas, o DS incorpora aspectos sociais e econômicos, além 

dos ambientais ao seu conceito. Trata-se de um ponto de equilíbrio entre o movimento 

ambientalista radical, e o movimento econômico vigente, que exige um crescimento 

desconsiderando a escassez de recursos, e/ou em detrimento do social e ambiental. 

Estabelecendo uma linha do tempo dos principais marcos do movimento DS tem-

se: a publicação do livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson em 1962, a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, a 

resolução de 1986 da Assembleia da ONU, a divulgação do Relatório Brundtland em 1987, a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, no Rio 

de Janeiro, e a assinatura do Protocolo de Kyoto no Japão em 1997. Para os autores, Barbieri 

e Cajazeira (2009), a máxima “Pensar globalmente e agir localmente” representa a proposta 

básica do desenvolvimento sustentável, em que cada constituinte da sociedade deve adotar 

práticas que contribuam para tornar efetiva a atuação nas suas respectivas áreas de 

abrangência.  

 Aconteceram, em paralelo aos citados marcos, determinados eventos voltados à 

compreensão da necessidade e aplicação do DS no campo da educação, esses eventos estão 

relacionados na subseção 2.1.1 deste trabalho. Constata-se que o ensino tem grande 

importância para a promoção e evolução das temáticas do desenvolvimento sustentável, 

levando a sociedade a aumentar a capacidade de entender e abordar questões de meio 

ambiente e do desenvolvimento. Conforme Brasil, (2015) o ensino, formal ou informal, é 

indispensável para modificar a atitude das pessoas, para que estas tenham capacidade de 

avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los. O ensino também confere 
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consciência ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas e comportamentos em consonância 

com a temática e que favoreçam a participação pública efetiva nas tomadas de decisão. Os 

governos devem procurar atualizar ou preparar estratégias destinadas a integrar meio 

ambiente e desenvolvimento como tema interdisciplinar ao ensino de todos os níveis e deve-

se oferecer a todos os estudantes cursos interdisciplinares. 

Morin (2003) contribui afirmando que, em uma realidade multidimensional 

(simultaneamente econômica, psicológica, mitológica, sociológica), estas dimensões são 

estudadas de forma separada. A educação nos habitua a uma concepção linear da causalidade. 

A complexidade exige uma reforma de pensamento, o que pressupõe mudar a universidade. 

Uma reforma muito mais profunda/ampla do que a de uma democratização do ensino 

universitário e da generalização da condição de aluno. Trata-se de uma reforma 

paradigmática, que diz respeito à atitude em relação à organização do conhecimento. A 

universidade deve ultrapassar-se para se reencontrar.  

Nota-se, talvez na tentativa de suprir a necessidade de ensino das questões ligadas 

ao DS, que as universidades incorporaram nas matrizes curriculares de seus cursos, 

componentes curriculares com os temas ligados ao Desenvolvimento Sustentável. Credita-se 

parte da importância desse feito à Década da Educação do Desenvolvimento Sustentável – 

DEDS/UNESCO (ocorrida entre os anos 2005 a 2014). Conforme Brasil (2005), consta que o 

objetivo global da DEDS/UNESCO é integrar os valores inerentes ao desenvolvimento 

sustentável em todos os aspectos da aprendizagem com o intuito de fomentar mudanças de 

comportamento que permitam criar uma sociedade sustentável e mais justa para todos. São 

temáticas abordadas na Década: direitos humanos, governança, recursos naturais, mudança 

climática, cidades sustentáveis, pobreza, segurança alimentar, água, turismo, população e 

saúde, educação ambiental, biodiversidade e consumo.   

Muito se especula sobre a relação teoria x empiria das questões ligadas ao DS. 

Justifica-se a presente pesquisa como uma contribuição acadêmica à lacuna, na tentativa de 

buscar entender as ações e aspectos dentro de uma instituição promotora de ensino. Busca-se 

verificar se na prática a UFC contribui para o Desenvolvimento Sustentável. 

A Universidade Federal do Ceará foi, em 2015, a instituição de ensino mais 

procurada em todo o país, pela quarta vez consecutiva, no Sistema de Seleção Unificado – 

SISU, o fato pode ser creditado à variedade e qualidade dos seus cursos de graduação. Na 

pós-graduação, a universidade conta com 117 cursos stricto sensu, dez deles obtiveram 

conceito 6 na última avaliação da CAPES, e vinte e sete obtiveram conceito 5. Uma 
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instituição de diversidades social, cultural e econômica, de influência e abrangência nacional, 

e com olhos fitos na internacionalização.  

Isso exposto, esta pesquisa consiste em tentar responder ao seguinte problema: 

como desenvolver um método de ações estratégicas, em uma IFES, para efetivar o 

Desenvolvimento Sustentável nos seguintes eixos de atuação: ensino, pesquisa, extensão e 

gestão?  

 

1.2 Objetivos 

 

Apresenta-se, abaixo, o objetivo geral e objetivos específicos deste trabalho, com 

base no problema apresentado. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um método para analisar ações, aspectos e estratégias, existentes 

dentro de uma IFES, que contribuem para a prática do Desenvolvimento Sustentável.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Relacionam-se abaixo, os objetivos específicos utilizando-se como parâmetro as 

temáticas abordadas pela DESD/UNESCO: 

 

a) Identificar em componentes curriculares, da graduação e pós-graduação, a 

existência de forma explícita, de alguma das temáticas trabalhadas pela 

DEDS/UNESCO;  

 

b) Diagnosticar, nos projetos de pesquisa PIBIC e nas ações de extensão, a 

abordagem dos temas listados na DEDS/UNESCO; 

 

c) Identificar ações, coordenadas pela Gestão da IFES, relacionadas aos 

assuntos tratados na DEDS/UNESCO. 
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1.3 Limitações do Estudo 

 

Apresenta-se como um importante limitador deste estudo, que merece ser 

destacado, o fato de um componente curricular, que não traz de forma explícita em sua 

nomenclatura um dos termos abordados na DEDS/UNESCO, tratar das referidas temáticas de 

acordo com as exigências da ementa, ou o do interesse do docente, responsável por ministrá-

la em sala de aula. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos, sendo o primeiro de 

introdução ao tema, com justificativa, delimitação do problema e objetivos (geral e 

específicos); o segundo constando o referencial teórico da pesquisa: conceitos e paradigmas 

do desenvolvimento sustentável, a evolução da temática no campo da educação, o ensino 

superior brasileiro e a relação entre o DS e a interdisciplinaridade; o terceiro capítulo 

apresenta a metodologia utilizada e a análise dos dados; e, no último capítulo, a conclusão do 

estudo, considerações finais e sugestões para trabalhos futuros. Adentra-se agora no 

referencial teórico deste estudo. 
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2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ENSINO SUPERIOR 

 

Tema em voga, o Desenvolvimento Sustentável ganha crescente espaço na 

literatura contemporânea. Entre os autores, os quais serão vistos a seguir, nota-se a constante 

dialética entre os sentidos dos termos “desenvolvimento”, entendido como crescimento 

econômico, e o “desenvolvimento sustentável”, uma nova versão da temática que carrega em 

sua definição a preocupação com a geração atual, mas com os olhos fitos nas futuras gerações. 

Neste capítulo percorre-se cronologicamente a evolução em busca da construção de uma 

definição para o desenvolvimento sustentável, afunila-se com a perspectiva do 

desenvolvimento sustentável na educação, em especial no ensino superior e, por fim, ressalta-

se a importância da interdisciplinaridade para a abordagem das questões ligadas ao tema.  

Em busca de significados, o desenvolvimento é, conforme apregoado por muitos 

economistas e cientistas sociais, igual ao crescimento sem medida em detrimento do social. 

Brunstein, Godoy e Silva (2014) afirmam que o termo desenvolvimento sempre esteve ligado 

ao crescimento econômico, no qual ganha força uma visão quantitativa do mundo sem 

considerar os processos qualitativos históricos, culturais e ambientais, ou seja, 

desconsiderando os aspectos sociais. Para os autores, a pobreza é característica do 

subdesenvolvimento e uma das principais causas dos problemas ambientais. Conforme os 

autores supracitados, 

 

É importante enfatizar que essa desconsideração pelos aspectos sociais vem a manter 

as regras do capitalismo, quais sejam, as relações de propriedade e de apropriação, o 

que corrobora para a reprodução de uma situação de desigualdade social, 

principalmente da pobreza. A pobreza é característica do subdesenvolvimento [...] 

visualiza-se no pós-guerra, até aproximadamente a década de 1970, a expansão 

econômica [...] Os recursos naturais foram considerados infinitos. (BRUNSTEIN, 

GODOY E SILVA, 2014, p. 138). 

 

Veiga (2010) concorda que uma definição mais frequente sobre o que é 

desenvolvimento é tratá-lo como sinônimo de crescimento econômico e acrescenta que, para 

medir esse crescimento, basta considerar a evolução de indicadores bem tradicionais, como 

por exemplo, o Produto Interno Bruto per capita ou o Índice de Desenvolvimento Humano. O 

PIB e o IDH passam a ser parâmetros essenciais. Não é objeto deste estudo o detalhamento 

das métricas utilizadas por esses dois indicadores. Mas, ainda para o autor, o desenvolvimento 

não deveria ser compreendido por visões centradas apenas na renda per capita do PIB, e o 

principal defeito do IDH como parâmetro é o fato de ele resultar da média aritmética dos três 
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índices mais específicos que captam renda, escolaridade e longevidade, desconsiderando 

outras importantes dimensões.  

 

O modelo de pensamento dominante na ciência econômica sempre foi mecânico e 

fascinado pela ideia de equilíbrio. A prevalecente suposição de que o sistema 

econômico poderia atingir um “ótimo” sempre ignorou a união entre os sistemas 

econômicos e bióticos, além de desdenhar a existência de limites naturais. Nos 

modelos econômicos convencionais, os fatores que devem ser maximizados são 

utilidades individuais e não as necessidades de um sistema biótico. 

Consequentemente, as políticas econômicas ficaram cegas para quaisquer 

condicionantes de ordem ecológica. Por isso mesmo, é uma volta à metáfora 

biológica que pode ajudar a construir uma ciência econômica alternativa. 

(HODGSON, 1993 apud VEIGA, 2010, p 51). 

 

Silva (2006) complementa a busca por significado, afirmando que o crescimento 

torna-se um fim em sí mesmo. A qualidade de vida é sacrificada em nome de uma noção 

vagamente definida de progresso, na qual as decisões tomadas relacionadas ao uso dos 

recursos beneficiam alguns em curto prazo, em detrimento do benefício de todos em longo 

prazo. 

 

Um dos focos privilegiados da crítica ao modelo de desenvolvimento econômico 

dominante é a contradição existente em uma proposta de desenvolvimento ilimitado 

a partir de uma base de recursos finita. Essa contradição básica tem sido analisada de 

diversas perspectivas, todas elas evidenciando a insustentabilidade da proposta a 

longo prazo. A disponibilidade limitada de matérias primas, a velocidade de 

reprodução dos recursos renováveis e a capacidade de absorver os detritos do 

sistema industrial são insuficientes para acompanhar, por um longo tempo, o ritmo 

de crescimento acelerado. Mais cedo ou mais tarde, tal situação conduziria a um 

colapso ecológico (LAGO e PADUA, 1989 apud CUNHA e GUERRA, 2007, p 86). 

 

Segundo Silva, Gondim Filho e Gondim (2008), após a década de 1960, 

prevaleceu entre a comunidade científica e política uma linguagem cheia de otimismo com os 

poderes do crescimento econômico, com a crença de que esse crescimento traria a redução da 

pobreza e melhorias na qualidade de vida de todos, entretanto o resultado obtido tem sido a 

criação e o aumento das desigualdades espaciais e interpessoais em todo mundo. Na corrida 

do crescimento econômico, que não parece ser a mais justa e honesta, há o que se poderia 

chamar de impossibilidade aritmética, em que não há chance de que todos os povos tenham 

uma razão per capita similar àquela praticada pelos países ricos. Por outro lado, os mesmos 

autores alertam, ainda, que não adianta simplesmente adjetivar o desenvolvimento chamando-

o de sustentável, uma mudança deve acontecer. 

Enquanto os poderes do crescimento econômico geraram otimismo para alguns, 

paralelamente houve a evolução de uma nova visão sobre o assunto. Conforme Moraes 
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(2009), a expansão da temática economia ambiental ou sustentável também se deu a partir dos 

anos de 1960, com a “revolução verde” (onde novas práticas agrícolas foram adotadas com 

vistas à redução do custo de manejo e melhoria no gerenciamento da produção), entretanto 

pensadores mais antigos, como Malthus (1798), Ricardo (1817) e Marx (1867), já abordavam 

problemas ambientais no século XVIII.  

Sobre a abordagem desses pensadores, tidos como seminais, Foladori (2001) 

afirma: Malthus (1766-1834) desenvolveu a hipótese de que a população crescia em termos 

geométricos, enquanto a produção de alimentos crescia em termos aritméticos. Ricardo (1772-

1823), com a lei de rendimentos decrescentes, sustentava que o crescimento da produtividade 

agrícola chegaria ao seu limite, e que a escassez de produtos agrícolas provocaria alta dos 

preços e consequente estancamento econômico. Marx (1818-1883) e Engels (1820-1895) 

foram os primeiros a relacionar as diferenças entre as classes sociais e o meio ambiente, 

afirmando que as contradições de classes obrigavam o capital a se expandir, saqueando o 

mundo, onde a burguesia era interessada na natureza exclusivamente como fonte de matéria-

prima e geração de lucro. O referido autor complementa: “O argumento de que existe uma 

contradição insuperável entre um mundo com recursos finitos e um crescimento infinito da 

produção é convincente”. 

Para Barbieri (2007) o meio ambiente e o desenvolvimento devem ser tratados em 

conjunto, são indissociáveis, como as duas faces de uma mesma moeda. Essa postura 

representa um distanciamento do desenvolvimentismo tradicional, predador da natureza, 

excludente e, consequentemente, gerador de profundos desequilíbrios sociais e regionais. E 

significa ainda um distanciamento das propostas ambientalistas tradicionais e extremas, 

unicamente preocupadas com os efeitos do crescimento econômico sobre os estoques de 

recursos naturais, com a manutenção de áreas protegidas e a preservação da vida selvagem, 

um ponto de equilíbrio. Essa nova percepção de soluções para os problemas globais, que não 

se reduzem apenas à degradação do ambiente físico e biológico, mas que incorporam 

dimensões sociais, políticas e culturais, como a pobreza e a exclusão social, isso é o que vem 

sendo chamado de desenvolvimento sustentável. 

Conforme Nogueira Neto (1997 apud Almeida, 2002), ninguém lembra quem 

primeiro usou a expressão Desenvolvimento Sustentável. Para Veiga (2010) tudo indica que o 

termo foi inaugurado publicamente em agosto de 1979, no simpósio das Nações Unidas sobre 

as Inter-relações entre Recursos, Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo. Segundo 

Barbieri (2007), a expressão Desenvolvimento Sustentável surgiu pela primeira vez em 1980 

no documento denominado World Conservation Strategy, trazendo os seguintes objetivos: a) 
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manter os processos ecológicos essenciais e os sistemas naturais vitais necessários à 

sobrevivência e ao desenvolvimento do Ser Humano; b) preservar a diversidade genética; e c) 

assegurar o aproveitamento sustentável das espécies e dos ecossistemas que constituem a base 

da vida humana. Já Almeida (2002) e Foladori (2001), entre outros autores, concordam com a 

definição mais disseminada, e que o termo Desenvolvimento Sustentável foi divulgado 

inicialmente em 1987, com a publicação do Relatório Nosso Futuro Comum pela Comissão 

Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, como aquele que responde às 

necessidades do presente de forma igualitária, mas sem comprometer as possibilidades de 

sobrevivência e prosperidade das gerações futuras. O documento estabelece que a pobreza, a 

desigualdade e a degradação ambiental não podem ser analisadas de maneira isolada.  

Para Barbieri e Cajazeiras (2012) o conceito de desenvolvimento sustentável 

baseia-se na percepção de que a capacidade de carga da Terra não pode ser ultrapassada sem 

que ocorram grandes catástrofes sociais e ambientais. Pensar globalmente e agir localmente, 

representa a forma pela qual cada constituinte da sociedade adota práticas que contribuem 

para tornar efetivas as ações em suas respectivas áreas de atuação. 

Conforme Sachs (2008) e Sachs (1993 e 2004 apud Barbieri e Cajazeira, 2012), o 

desenvolvimento sustentável engloba e está alicerçado em sete pilares: 

a) Social – tendo em vista a perspectiva de disrupção social que paira de 

forma ameaçadora sobre muitos lugares do planeta: trata da consolidação 

de processos que promovem a equidade na distribuição dos bens e da 

renda, a fim de reduzir as distâncias entre os padrões de vida das pessoas; 

b) Ambiental ou Ecológica – sistema de sustentação da vida, provedor de 

recursos, e recipiente de resíduos: refere-se às ações para aumentar a 

capacidade de carga da Terra e evitar danos ao meio ambiente causados 

pelo desenvolvimento econômico; 

c) Territorial ou Espacial – ligado à distribuição espacial dos recursos, das 

populações e atividades: refere-se a uma configuração equilibrada da área 

rural-urbana e a uma melhor solução para os assentamentos humanos; 

d) Econômico – sendo a viabilidade econômica necessária para que as coisas 

aconteçam: a alocação e gestão eficiente dos recursos produtivos, bem 

como um fluxo regular de investimentos públicos e particulares; 

e) Cultural – refere-se ao respeito pela pluralidade de soluções apropriadas às 

dificuldades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local; 
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f) Político – onde a democracia é valor fundador e instrumento necessário 

para fazer as coisas acontecerem: ressaltando a necessidade de consolidar 

os processos democráticos como condição de participação de todos no 

processo de desenvolvimento; 

g) Dimensão Institucional – relacionada com a atividade pública e suas 

relações com outras instâncias da sociedade.  

 

Traçando-se uma linha cronológica do movimento do desenvolvimento 

sustentável, verifica-se que ele tem suas origens nos movimentos ambientalistas iniciados em 

meados do século XIX, geralmente liderado por artistas e cientistas. Ao final do século XIX e 

início do século XX, surgem as primeiras sociedades protetoras da natureza, como a 

Audubom Society e a Sierra Club, nos Estados Unidos. Com o objetivo de elaborar uma linha 

cronológica, abaixo relacionam-se alguns marcos da tomada da consciência, sobre a crise 

ambiental contemporânea e, consequentemente, do surgimento do Desenvolvimento 

Sustentável com base em Foladori (2001), Barbieri (2007), Barbieri e Cajazeira (2012): 

1864 – George Perkins Marsh, escreve Man and Nature, um trabalho sobre a 

transformação da Terra pelo homem; 

1872 – O Parque Yellowstone de reserva da vida silvestre, o primeiro do mundo, 

foi criado nos Estados Unidos; 

1945 – A bomba atômica é detonada em Hiroshima, durante a Segunda Guerra 

Mundial, como uma demonstração prática e imediata das possibilidades de transformação da 

biosfera pelo ser humano; 

1948 – Criação da União Internacional para a Conservação da Natureza-IUCN, 

ONG que agrupa tanto estados como organizações não governamentais e científicas, com o 

propósito de elaborar estratégias para conservação da natureza; 

1957 – Foi declarado pelas Nações Unidas como o Ano Geofísico Internacional, 

ano de início da medição sistemática da concentração de dióxido de carbono na atmosfera no 

Havaí; 

1960 a 1970 – Os movimentos ambientalistas, antinucleares e pacifistas, 

expandem-se: Greenpeace, Verdes da Alemanha, Os Amigos da Terra, Earth First, etc; 

1962 – Publicação do livro Silent Spring, de Rachel Carson, com denúncias sobre 

o uso de produtos químicos tóxicos, em larga escala, na agricultura; 
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1972 – Publicação do primeiro informe do Clube de Roma, sob o título os limites 

do crescimento, abordando o problema da acelerada utilização dos recursos naturais, a relação 

entre o crescimento econômico e populacional, poluição e esgotamento de recursos; 

1972 – Realiza-se em Estocolmo na Suécia, a primeira Conferência da 

Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem. Como resultado cria-se 

o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), a CMMAD (Comissão 

Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento) e um documento que aborda os 

principais problemas relacionados ao meio ambiente: industrialização, explosão demográfica 

e crescimento urbano. Uma das principais contribuições foi vincular a questão ambiental à 

social; 

1984 – Uma explosão em uma fábrica de pesticidas em Bopal, na Índia, matou 

mais de 2 mil pessoas, e deixou outras 200 mil cegas e enfermas; 

1986 – Um reator nuclear em Chernobyl, Ucrânia, explode, tornando-se o maior 

desastre nuclear conhecido. Os 10 mil quilômetros quadrados contíguos ficaram praticamente 

inabitáveis; 

1986 – Produtos químicos agrícolas, solventes e mercúrio alcançaram o rio Reno, 

na Suiça, matando milhões de peixes, e pondo em risco a água potável da República Federal 

da Alemanha e dos Países Baixos; 

1986 – Cria-se o programa Global Change, parte do Conselho Internacional de 

Uniões Científicas, para estudar as inter-relações geosfera-biosfera; 

1987 – Publicação do Relatório Nosso Futuro Comum, pela Comissão Mundial 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, grupo independente, criado a pedido da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, sob a direção da Sra. Brundtland, onde examinam-se os 

problemas mais críticos em relação ao desenvolvimento do meio ambiente e indicam-se 

propostas de solução, gerando uma agenda global para a mudança e o conceito mais 

disseminado de Desenvolvimento Sustentável; 

1988 – Cria-se o Grupo Intergovernamental de Estudos sobre Climas, organismo 

das Nações Unidas para avaliar os estudos científicos sobre o clima; 

1991 – Cria-se o Global Environmental Facility, fundo de proteção ao meio 

ambiente estabelecido pelas Nações Unidas e Banco Mundial, dirigido a países em 

desenvolvimento com graves problemas ecológicos; 

1992 – Acontece na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como “Conferência da Terra”, para 
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elaborar estratégias e medidas com a finalidade de deter e reverter a degradação ambiental, 

bem como promover o desenvolvimento sustentável do meio ambiente; 

1992 – A convenção sobre Mudança do Clima é assinada, no Rio de Janeiro, com 

o objetivo de controlar a emissão de gases de efeito estufa. A convenção encontra dificuldades 

para chegar a resultados concretos devido à resistência de países cujas economias dependem 

de combustíveis fósseis; 

1997 – Aprovado o protocolo de Kyoto, pelo qual os países signatários devem 

assegurar uma redução agregada das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em pelo 

menos 5% abaixo dos níveis de 1990, no período compreendido de 2008 a 2012. O protocolo 

representou um grande avanço em termos de gestão ambiental. 

Percebe-se que os problemas ambientais fomentaram a necessidade de uma 

postura sustentável dos recursos. Apesar de toda a evolução do conceito, e da tomada de 

decisão sobre as questões relacionadas ao meio ambiente, ainda são exemplos nítidos de 

problemas ambientais graves, atuais, e que precisam ser enfrentados, conforme Moraes 

(2009): 

a) O aquecimento global, uma das maiores preocupações da atualidade; 

b) O problema da escassez da água doce, observado em diversas partes do mundo; 

c) A degradação dos solos, pelo uso de pesticidas e agrotóxicos; 

d) O esgotamento dos recursos pesqueiros dos mares e oceanos; 

e) Redução da camada de ozônio na estratosfera, resultante das emissões de 

substâncias como clorofluorcarbonos (CFCs), causando danos à saúde e à 

produção agrícola; 

f) Exploração desordenada de florestas; 

g) Preservação da vida e habitat selvagem; 

h) E controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos. 

 

Quanto à crítica contrária ao movimento do desenvolvimento sustentável, 

conforme Savitz e Weber (2006), as opiniões dividem-se em dois grupos, de um lado estão os 

cínicos, os quais em geral são simpatizantes de ideologias de esquerda, que zombam da 

sustentabilidade, como mera ferramenta de propaganda ou de relações públicas, e do outro 

lado encontram-se os céticos, não raro com inclinações de direita, que atacam o conceito de 

empresas sustentáveis, com base no argumento de que não compete aos líderes de negócios 

envolverem-se com temas ambientais ou sociais, cabendo apenas a estes maximizar os lucros, 

acreditando que, com a obstinação nesse propósito, o mundo estaria melhor a longo prazo. 
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Friedman (1970 apud Barbieri e Cajazeira, 2012), afirma de forma categórica, em um 

pequeno, mas notório artigo publicado no The New York Times, que a responsabilidade social 

da empresa é gerar lucros, gerando renda para a sociedade e impostos para o governo, 

cabendo ao governo a resolução dos problemas sociais. Como se a mão invisível do mercado, 

citada por Adam Smith em seu livro A riqueza das nações de 1776, estivesse promovendo o 

bem-estar coletivo. Conforme Barbieri e Cajazeiras (2012), críticas não faltam ao movimento 

do desenvolvimento sustentável, desde as amigáveis que aceitam a ideia, mas põem em 

dúvidas a sua efetividade, até as mais duras, como as que percebem ser essa mais uma forma 

de trapaça do capitalismo. 

Diante do exposto, percebe-se que o conceito de desenvolvimento sustentável 

consolida-se cada vez mais na tentativa de agregar várias outras dimensões importantes ao 

estagnado desenvolvimento econômico tradicional, citando-se, como exemplo, a social e a 

ambiental, tendo ciência da limitação dos recursos existentes, e buscando-se atender as 

necessidades do presente, sem esquecer-se das futuras gerações. Existe um extenso percurso 

pela frente e, apesar das críticas ao movimento, nota-se uma solidificação e que há abertura 

para as novas propostas do movimento. Afunila-se, a seguir, a perspectiva do 

desenvolvimento sustentável dentro do segmento Educação. 

 

2.1 O desenvolvimento sustentável e a educação 

 

A educação é considerada importante meio para alcance do desenvolvimento 

sustentável. Nessa seção apresenta-se a sequência cronológica dos eventos relacionados à 

temática e suas diferentes formas de inserção dentro do ambiente educacional. 

A educação para a sustentabilidade é definida pela UNESCO, como processo 

educativo fundamentado em valores que garantam o reconhecimento da dignidade humana, 

valores estes, éticos, autônomos e realizados por meio de práticas de redução de desigualdade 

econômica e justiça social, com instituições sociais transparentes e justas. A responsabilidade 

intergeracional, o cuidado da vida terrestre, em toda a biodiversidade, e a construção de 

comunidades em torno de uma cultura de tolerância, não-violência e de paz, são alguns dos 

itens de abordagem e destaque (PETROLA E NASCIMENTO, 2013). 

Boff (2012 apud Petrola e Nascimento, 2013) concebe que essa modalidade da 

educação deve ser sistêmica, ecocêntrica e biocêntrica, com vistas a superar o modelo do 

antropocentrismo/especismo; a fim de desenvolver uma consciência de pertencimento a uma 
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unidade cosmológica; de promover a defesa da autorregulação organísmica do planeta que 

vem sendo afetada diretamente pelo consumo desenfreado. 

Conforme Marcomin e Silva (2009), a educação é considerada um importante 

desafio da humanidade para o século XXI. A inclusão das questões ligadas ao ambiente no 

processo educativo constitui um desafio ainda maior, e o ensino superior não constitui 

exceção. Para os autores, a universidade alarga suas responsabilidades em um esforço de 

transformação das mentalidades e de melhoria das condições materiais e culturais 

relacionadas ao tema.  

Para Tauchen e Brandli (2006), fatores como o crescimento demográfico, o 

consumo incontrolável dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente, entre outros, 

passaram a exigir maiores esforços e ações corretivas. Segundo Mayor (1998, apud Tauchen e 

Brandli, 2006), a educação é a chave para equacionar esses fatores e promover o alcance do 

desenvolvimento sustentável. As Instituições de Ensino Superior são responsáveis pela 

preparação das novas gerações para um futuro viável. Para tanto, torna-se indispensável que 

essas organizações incorporem princípios e práticas da sustentabilidade, na tentativa de atingir 

todos os seus níveis de atuação: professores, funcionários, alunos, tomada de decisões, 

planejamento, treinamento, operações ou atividades comuns em todas as suas áreas. 

É do conhecimento de todos que as IES são órgãos de propagação do 

conhecimento através do ensino, propagação da pesquisa e responsáveis pela formação de um 

percentual significativo de pessoas que assumem cargos relevantes na sociedade. As IES 

possuem um papel preponderante no Desenvolvimento Sustentável e devem ser, elas próprias, 

modelos de sustentabilidade (MADEIRA, 2008). 

A Agenda 21 (Declaração do Rio) chamou a atenção, várias vezes, para o tema da 

educação como prioridade da construção de um mundo sustentável. No seu capítulo 36, que 

trata de Educação, Formação e Conscientização, a Agenda 21 defende a educação como a 

base para a proteção do meio ambiente (RIBEIRO, 2006 apud VIEGAS E CABRAL, 2014, p 

240). 

 

O Capítulo 36 da Agenda 21 enfatiza que a educação é fundamental para promover o 

desenvolvimento sustentável e melhorar a capacidade das pessoas em entender os 

problemas do meio ambiente e do desenvolvimento. Desde então, o 

desenvolvimento sustentável tornou-se preocupação comum em todas as 

conferências das Nações Unidas e tem havido consenso no sentido de que educação 

é a força motriz para que ocorra a mudança necessária. Também tem sido enfatizado 

que paz, saúde e democracia são considerados pré-requisitos do desenvolvimento 

sustentável que se reforçam mutuamente. (BRASIL, 2005, p 36) 
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Sorrentino e Nascimento (2010) complementam que os processos de formação, 

que devem ser permanentes e continuados, nas IES podem cumprir dois papéis: o de educar a 

própria instituição, incorporando as questões em seu cotidiano em todas as suas atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão; e o de contribuir para educar ambientalmente a 

sociedade. E que ao realizar o primeiro já se está cumprindo o segundo papel;  

Conforme Tommasiello e Guimarães (2013), o desenvolvimento sustentável é 

responsabilidade de todos, e a eficiência assim como a redução do desperdício devem ser tidas 

como prioritárias. Para os autores Silva e Marcomin (2007 apud Tommasiello e Guimarães, 

2013), desde a década de 1970 há indicativos, legislações específicas, propostas de forma a 

possibilitar o enfrentamento dos novos desafios colocados pelo próprio desenvolvimento e 

que não somente no Brasil, docentes, pesquisadores e gestores acadêmicos, constatam a 

lentidão da inserção das preocupações ambientais na universidade e também as limitações que 

lhes são impostas.  

Conforme Petrola e Nascimento (2013), verifica-se que a maior parte das 

iniciativas para uma "universidade sustentável" no Brasil incide, até agora, na 

ambientalização das estruturas curriculares e no incremento da pesquisa no campo das 

temáticas ambientais. 

Ainda conforme os autores, no ano de 2005, a Aliança Mundial de Ensino 

Superior para a Sustentabilidade (GHESP), um fórum para a cooperação/intercâmbio de 

experiência sobre sustentabilidade, iniciado em 2002, que contava com o suporte da 

Universidade das Nações Unidas, deu início à construção de uma proposta destinada à 

reorientação da educação superior para o desenvolvimento sustentável, incluindo o tema nas 

estruturas curriculares de educação superior, na pesquisa, nas ações materiais, na vida 

estudantil universitária e nas suas atividades de extensão voltadas para as comunidades locais, 

regionais e globais.  

  Conforme Viegas e Cabral (2014), em conformidade com Relatório da UNESCO 

Talloires Declaration, o caráter complexo das universidades está intimamente relacionado aos 

inúmeros papéis por elas desenvolvidos. Com o objetivo de atender às demandas impostas, as 

universidades comprometem-se com ações estratégicas que possam dar conta do cumprimento 

desses inúmeros papéis. Para isso, tais quais nas organizações de outra natureza, nas 

universidades são necessárias reformulações em seus processos, em seus modelos de gestão, 

para que estas possam contribuir para a formação da consciência sustentável.    

Na próxima subseção, aborda-se a sequência cronológica dos eventos 

relacionados à temática. 
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2.1.1 Sequência cronológica da inserção do DS na educação 

 

Nesta subseção, apresentam-se os marcos do movimento do desenvolvimento 

sustentável na área da Educação, inicialmente com uma linha do tempo e, logo após, 

detalhando os eventos mais relevantes. 

Com base em Madeira (2008), Malheiros et al. (2013) e Viegas e Cabral (2014), 

com o objetivo de criar uma linha temporal dos fatos, lista-se um resumo das Declarações e 

Eventos importantes para a implementação da sustentabilidade no Ensino Superior:  

 1972 - Declaração de Estocolmo sobre Ambiente Humano;  

 1977 - Declaração de Tbilisi (Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental);  

 1989 - Fundação do Programa de Ecologia da National Wildlife 

Federation;  

 1990 - Declaração de Talloires;  

 1991 - Declaração de Hallifax;  

 1992 - Fundação da Associação University Leaders for a Sustainable 

Future;  

 1992 - Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento; 

 1993 - Fundação da Second Nature;  

 1993 - Declaração de Quioto;  

 1993 - Declaração de Swansea;  

 1993 - Carta de Copernicus – Carta Universitária para o DS; 

 1994 - Campus Blueprint for a Sustainable Future, Cimeira Campus Earth;  

 1995 - Workshop sobre os Princípios de Sustentabilidade no Ensino 

Superior: Relatório Essex; 

 1997 - Declaração de Thessaloniki;  

 1998 - Conferência Mundial sobre o Ensino Superior para o Século XXI: 

Visão e Ação, Paris, França;  

 2001 - Declaração de Lüneburg;  

 2002 - Cimeira Mundial sobre DS em Joanesburgo: Declaração de 

Ubuntu;  
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 2005 - Formação do Higher Education Associations Sustainability 

Consortium; 

 2005 – Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável –

UNESCO; 

 2012 – Rio + 20, Documento O Futuro que Queremos. 

 

“O período entre as Conferências de Estocolmo em 1972 e do Rio de Janeiro em 

1992 foi marcado pela emergência de instituições, parcerias e redes de trabalho 

particularmente empenhadas em (re)conduzir as IES para o lugar que lhe estava reservado” 

(ECOCAMPUS, 1997 apud TAUCHEN e BRANDLI, 2006, p 506). Conforme proposto, 

segue-se o detalhamento de alguns dos eventos importantes, entre os anos de 1972 e 2012: 

 

 1972 - Declaração de Estocolmo sobre Ambiente Humano (Conferência 

das Nações Unidas): 

 

 A Conferência das Nações Unidas inaugurou as discussões e incrementou o 

interesse internacional pelo que vem sendo definido como o papel do ensino superior na 

promoção de um mundo sustentável. A Declaração de Estocolmo foi pioneira em referenciar a 

sustentabilidade no Ensino Superior, composta por 26 princípios, o 19º estabelece a 

necessidade da existência de educação ambiental desde a escola primária até à idade adulta, 

na tentativa de incutir nas pessoas, empresas e comunidade o sentido de responsabilidade 

relativamente à proteção e melhoria do ambiente (MADEIRA, 2008, p 48).  

 

 1989 - Fundação do Programa de Ecologia da National Wildlife 

Federation: 

 

O programa foi criado com o propósito de estabelecer práticas ambientais nas 

universidades por meio da liderança e da ação na comunidade do campus, ajudando as 

Faculdades e Universidades no enfrentamento de problemas como as alterações climáticas e a 

sustentabilidade. Também apoia os seus membros por meio da oferta de diversos recursos e 

serviços (NATIONAL WILDLIFE FEDERATION, 2007, apud MADEIRA, 2008, p 49). 
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 1990 - Declaração de Talloires:  

 

Conforme Madeira (2008), a Conferência Internacional, ocorrida na França, 

reuniu 22 líderes universitários preocupados, entre outros assuntos, com a degradação 

ambiental, a poluição e a escassez dos recursos naturais. Na Conferência foi consolidado o 

papel da universidade na promoção do aumento da consciência, conhecimento, tecnologias e 

ferramentas para a criação de um futuro ambientalmente sustentável.  Do encontro surgiu a 

Declaração de Talloires, representando o primeiro comunicado oficial efetivado por líderes 

das Universidades. Essa Declaração já foi assinada por mais de 320 representantes de 

universidades de mais de 40 países. Segundo Tauchen e Brandli (2006), reitores e vice-

reitores de várias regiões do mundo tornaram público seu interesse e preocupação com a 

crescente escala e velocidade sem precedentes da poluição e da degradação ambiental. A 

declaração constatou ser fundamental dirigir ações urgentes a esses problemas para reverter as 

tendências atuais.  

 

 1991 - Declaração de Hallifax:  

 

Em dezembro de 1991, na cidade de Halifax, Canadá, o encontro de 

representantes das universidades vinculadas à ONU, representantes da associação das 

universidades, das faculdades do Canadá e das universidades de várias partes do mundo, a 

exemplo do Brasil, Indonésia e Zimbábue, geraram a declaração de Halifax. A declaração 

expressou seu desalento sobre a degradação disseminada e contínua do meio ambiente, das 

práticas ambientais insustentáveis, além do perverso aumento da pobreza (THE HALIFAX 

DECLARATION, 1991 apud TAUCHEN e BRANDLI, 2006, p 506). 

 

 1993 - Declaração de Swansea: 

 

Ocorrida em agosto de 1993, na Suécia, participantes de 400 universidades, de 47 

países diferentes, em busca de maneiras para as universidades (líderes e estudantes) 

acoplarem aos seus projetos metodologias para responder ao desafio da sustentabilidade. 

Neste congresso foi reafirmado que as Universidades têm a responsabilidade de ajudar as 

sociedades a desenvolverem um mundo civilizado e ambientalmente seguro. Na reunião na 

Suécia, os participantes expressaram que as soluções a estes problemas só poderão ser 

eficazes no momento em que a vulnerabilidade de toda a sociedade for reconhecida e, as 
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energias e as habilidades dos povos em toda parte, forem empregadas numa forma positiva e 

cooperativa (THE SWANSEA DECLARATION, 1993, TAUCHEN e BRANDLI, 2006, p 

506). Para Madeira (2008), a Declaração de Swansea faz, por considerar os países com 

igualdade em busca do DS, um apelo às universidades dos países mais ricos para ajudarem as 

nações menos prósperas na evolução de programas de sustentabilidade ambientais nas 

universidades. 

 

 1993 - Declaração de Quioto: 

  

Ocorrida em Kyoto, em novembro de 1993 no Japão, a reunião buscou, com o 

suporte de seus 650 membros: a) estabelecer e disseminar uma compreensão mais 

desobstruída do desenvolvimento sustentável, utilizando recursos das universidades para 

incentivar uma melhor compreensão por parte dos governos e do público em geral sobre os 

perigos físicos, biológicos e sociais enfrentados pelo planeta, b) enfatizar a obrigação ética da 

geração atual para superarem as práticas de utilização dos recursos e daquelas disparidades 

difundidas que se encontram na raiz da insustentabilidade ambiental, c) realçar a capacidade 

das universidades de ensinar e empreender, na pesquisa e na ação, os princípios sustentáveis 

do desenvolvimento, e, finalmente, d) incentivar a revisão de suas próprias operações para 

reflexão das melhores práticas sustentáveis do desenvolvimento (THE KYOTO 

DECLARATION, 1993, TAUCHEN e BRANDLI, 2006, p 506). 

 

 1993 - Carta de Copernicus – Carta Universitária para o DS: 

 

Programa interuniversitário de cooperação ao meio ambiente, estabelecido pela 

associação das universidades europeias. A carta expressa um compromisso coletivo em nome 

de um grande número de universidades. Um esforço para mobilizar os recursos das 

instituições para uma educação elevada a um conceito mais complexo do desenvolvimento 

sustentável. Principais objetivos: a) incorporar uma perspectiva ambiental em toda a educação 

universitária e ajudar a desenvolver materiais pedagógicos; b) estimular e coordenar a 

integração multidisciplinar de projetos de pesquisa; c) disseminar amplamente a pesquisa e as 

descobertas empíricas (COPERNICUS, 1994, TAUCHEN e BRANDLI, 2006, p 507). 

Conforme Madeira (2008), até 2008, mais de 1000 Universidades assinaram as 

Declarações, Talloires, Quioto e a Carta de Copernicus. De uma forma resumida, as 

Declarações buscam promover: 
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a) A necessidade das operações das universidades serem sustentáveis; 

b) O desenvolvimento de práticas e programas sustentáveis dentro das 

Instituições do Ensino Superior; 

c) A realização de investigação científica relacionada com a sustentabilidade; 

d) A necessidade de cooperação intra e interuniversitária e a realização de 

parcerias com organizações governamentais para se atingir a 

sustentabilidade; 

e) A literácia ambiental. 

 

 1994 - Campus Blueprint for a Sustainable Future, Cimeira Campus Earth:  

 

Ocorrida em fevereiro de 1994, teve a participação de 500 membros de 

Faculdades de 120 Universidades Americanas e de 29 Universidades de outros países. Com o 

propósito de promover a discussão e partilhar informações sobre a educação ambiental e as 

práticas ambientais que se deveriam implementar no campus para um Século XXI 

Sustentável. Como resultado, o relatório gerado, Campus Blueprint for a Sustainable Future, 

faz uma série de recomendações às instituições do Ensino Superior na busca de um futuro 

ambientalmente sustentável. Dessas recomendações destacam-se as seguintes: a) incorporação 

do ensino ambiental em todas as disciplinas relevantes; b) tornar o próprio campus em um 

modelo de comportamento ambiental através da redução de resíduos, da eficiência energética; 

implementar políticas de compras ambientalmente responsáveis, etc. (CALDER e 

CLUGSTON, 2003 apud MADEIRA, 2008, p 50). 

 

 1995 - Workshop sobre os Princípios de Sustentabilidade no Ensino 

Superior: Relatório Essex: 

 

Madeira (2008) relata que o relatório Essex ressalta a importância do ensino 

superior para a promoção do desenvolvimento sustentável, é mencionado que para a 

sustentabilidade é necessária uma mudança de mentalidades e de atitudes, que essa mudança 

deve ser liderada pelo sistema de ensino superior. O ensino superior prepara a maioria das 

pessoas que desenvolvem e gerem instituições, e dissemina conhecimento e valores para a 

sociedade. A referida mudança requer uma evolução educacional a curto e a longo prazo, 

sendo necessário um compromisso e liderança por parte das universidades.  
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 1997 - Declaração de Thessaloniki:  

 

Resultado da conferência organizada pela UNESCO intitulada “Conference on 

Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability”, em 

Thessaloniki, na Grécia. Constatou-se que o progresso à sustentabilidade, desde a Cimeira da 

Terra em 1992, tinha sido reduzido. A Declaração ressalta que para atingir a sustentabilidade é 

necessária uma coordenação de esforços em vários setores e uma alteração rápida e radical de 

comportamentos e estilos de vida, incluindo alterações a nível de produção e consumo. Os 

participantes da Conferência concordaram que a mudança social deveria anteceder a alteração 

ambiental. A redução da pobreza foi considerada essencial para se atingir a sustentabilidade. A 

Declaração reconheceu ainda que as iniciativas de sustentabilidade devem ocorrer em todos 

os níveis da sociedade e que devem ser de natureza interdisciplinar. No que diz respeito ao 

ensino, é referido que todas as disciplinas devem integrar temas relacionados com o ambiente 

e com o DS (WRIGHT, 2002, apud MADEIRA, 2008, p 54). 

 

 2005 – Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável –

UNESCO: 

 

Conforme Brasil (2005), em dezembro de 2002, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas adotou a Resolução nº 57/254, na qual proclama a Década da Educação das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável no período de 2005 a 2014, e a UNESCO foi 

escolhida para liderar a Década e elaborar um plano internacional de implementação.  

Para Viegas e Cabral (2015) com a Década, a educação para a sustentabilidade 

ganhou novo ânimo, provocando as Instituições de Ensino a cumprirem o seu papel no 

processo para o Desenvolvimento Sustentável. 

 Brasil (2005) relaciona os 5 objetivos da Década: 

1. valorizar o papel fundamental que a educação e a aprendizagem desempenham 

na busca comum do desenvolvimento sustentável;  

2. facilitar os contatos, a criação de redes, o intercâmbio e a interação entre as 

partes envolvidas no programa Educação para o Desenvolvimento Sustentável – EDS;  

3. fornecer o espaço e as oportunidades para aperfeiçoar e promover o conceito de 

desenvolvimento sustentável e a transição a ele – por meio de todas as formas de 

aprendizagem e de sensibilização dos cidadãos;  
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4. fomentar a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da 

educação para o desenvolvimento sustentável;  

5. desenvolver estratégias em todos os níveis, visando fortalecer a capacidade no 

que se refere à EDS. 

Ainda conforme Brasil (2005), a Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

incluirá todos os âmbitos do desenvolvimento humano, abrangendo importantes dimensões 

oferecidas pelos direitos humanos, pela paz e segurança humana, igualdade de gênero, 

diversidade cultural e compreensão intercultural, saúde, HIV/Aids, governabilidade, recursos 

naturais, mudanças climáticas, desenvolvimento rural, urbanização sustentável, prevenção e 

atenuação de desastres naturais, redução da pobreza, responsabilidade e deveres das empresas 

e, enfim, a economia de mercado. A EDS requer a reorientação das abordagens educacionais – 

estruturas curriculares e conteúdo, pedagogia e avaliações, e dos espaços de aprendizagem. 

 

 2012 – Rio + 20, Documento O Futuro que Queremos; 

 

Segundo Malheiros et al. (2013), em 2012, o Brasil foi novamente sede da 

Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), que resultou 

em um documento final focado em políticas e práticas para a implementação do 

desenvolvimento sustentável. 

Para Viegas e Cabral (2014), a convocação da ONU à reflexão sobre 

desenvolvimento sustentável buscou desenvolver ações de controle e estímulo às práticas 

sustentáveis em vários níveis e setores. Aproximadamente 300 instituições de ensino superior, 

de cerca de 50 países, assinaram a “Iniciativa de Sustentabilidade na Educação Superior”, por 

meio da inclusão do tema nas disciplinas universitárias. Das ações propostas neste 

documento, destacam-se “ensinar o conceito de desenvolvimento sustentável; incentivar a 

investigação sobre questões de desenvolvimento sustentável para melhorar a compreensão 

científica; tornar nossos  campi  mais  ‘verdes’; apoiar os esforços de sustentabilidade nas 

comunidades onde estamos instalados” (RIBEIRO, 2006, apud  VIEGAS E CABRAL, 2014, 

p 244). 

Conforme Malheiros et al. (2013), o documento gerado O Futuro que Queremos 

destaca a erradicação da pobreza como um dos principais desafios atuais na construção do 

desenvolvimento sustentável e reafirma a urgência de inserir a questão da sustentabilidade 

como eixo central de ação em todos os níveis de governança. Para os autores, estão entre os 

objetivos do desenvolvimento sustentável: a redução das grandes desigualdades 
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socioeconômicas, o respeito à sociodiversidade, as mudanças dos padrões insustentáveis de 

produção e consumo, apontando para satisfazer necessidades humanas fundamentais, e a 

proteção e gestão da base de recursos naturais, como pilares da resiliência em face dos novos 

e futuros desafios.  

A educação é a mais importante ferramenta para a percepção e desenvolvimento 

dos princípios da sustentabilidade, e a universidade, além de fornecer material teórico, tenta 

incorporar as práticas em seu cotidiano. A universidade é o veículo que conduz e direciona a 

nova forma de pensar, orienta a prática e dissemina a visão estratégica do desenvolvimento 

sustentável. Ver-se-á, a seguir, o desenvolvimento do ensino superior no país. 

 

2.2 Ensino superior no Brasil 

 

Nesta seção apresenta-se um breve resumo da evolução da temática, ensino 

superior no cenário nacional, com seus emergentes problemas e desafios.  

Segundo Trevisol, Trevisol e Viecelli (2009), as primeiras faculdades datam do 

século XIX e são sucedâneas à vinda da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808. As 

universidades, por conseguinte, surgem somente no século XX, por obra de iniciativas 

regionais, como a criação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934. No período 

seguinte (1822-1831), Primeiro Reinado, D. Pedro I estancou o processo de criação de cursos 

superiores. A retomada aconteceu com D. Pedro II, ao assumir o Segundo Reinado, (1832-

1889), ele transformou os colégios médico-cirúrgicos da Bahia e do Rio de Janeiro em 

faculdades de Medicina (1832), criou o Colégio Pedro II (1838) e instituiu vários cursos e 

institutos nas áreas de direito, farmácia, música, engenharia, agronomia e artes. 

Nunes (2007) concorda que a educação superior no nosso país é tardia, com pouco 

menos de dois séculos. A chegada da família real ao Rio de Janeiro, e a necessidade de 

organizar o quadro administrativo na corte deram início à criação dos primeiros cursos 

superiores. Para o autor, foram três as características marcantes no processo inicial de 

estruturação do ensino superior brasileiro: 

Primeira, com a ascendência do governo central sobre as províncias, as chamadas 

escolas ou faculdades livres precisavam ser equiparadas, por ato do governo, para que 

pudessem gozar de prerrogativas como a concessão de grau superior. Nesse sentido, o molde, 

o formato de estruturação da educação superior, foi derivado do governo federal. 
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A segunda, um ensino nascido para a formação e reprodução de elites, 

inicialmente civil e militar. Apenas ao longo do século XX, é que a educação superior foi se 

expandindo para os segmentos médios da população. 

A terceira característica foi a opção inicial pela estruturação da educação a partir 

de faculdades e escolas isoladas. Iniciando-se o seu desenvolvimento apenas a partir da 

década de 1930, sendo fortalecida nos anos 1960, com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 

1961 e a reforma de 1968. Na segunda metade do século XX, iniciou-se ainda, a se desenhar 

uma primeira divisão de trabalho institucional, predominando nos setores públicos federal e 

estaduais o formato universitário, e no setor privado as faculdades isoladas e integradas. 

Roth et al (2013) complementa que, por muito tempo, o Brasil restringiu às 

metrópoles o ensino superior, com foco elitista e priorizando o ensino em detrimento da 

pesquisa, e que a reforma universitária de 1968 trouxe um novo momento para a educação 

universitária. 

Para Nunes (2007), ainda hoje o sistema brasileiro continua a ser elitizado. A 

migração da educação superior, de elitista para massificada, começou a partir de 1960. Em 

1908, havia 6.735 estudantes matriculados em instituições de educação superior. Em 1960, 

93.202 alunos, um incremento de 1.284% Em 1980, as matrículas na educação superior 

somavam 1.377.286, um aumento de 1.378% no período. O INEP previa que o número 

dobraria, atingindo 2.622.073 matriculados na virada do milênio. Em 2005, foram 

matriculados 4.453.156 estudantes no ensino superior, em menos de 100 anos o total de 

matrículas é 661 vezes maior.  

Apesar dos números, comparando com outros países, o Brasil não ocupa posição 

de destaque, como se observa no gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Porcentagem das pessoas entre 25 e 64 anos de idade com 

educação superior completa (Brasil e países da OCDE, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nunes (2007). * 23 anos ou mais. 
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Roth et al (2013) afirma, com base na Constituição de 1988, que existem dois 

seguimentos de instituições de ensino superior no país, públicas e privadas, e que é delegado 

ao município atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, e aos 

Estados e o Distrito Federal atuarem no ensino fundamental e médio. A mesma constituição 

não define a qual esfera pertence à responsabilidade do ensino superior, mas descreve em seu 

artigo 207 a autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial, e ressalta 

a indissociabilidade entre as frentes de ensino, pesquisa e extensão universitária. Já com base 

no artigo 44 da LDB de 1996, os cursos superiores são divididos em sequenciais, de 

graduação e pós-graduação, e com base no artigo 20, as instituições privadas de ensino 

superior são subdivididas em quatro categorias: particulares, comunitárias, confessionais e 

filantrópicas: 

 

I - particulares em sentido estrito, assim entendido as que são instituídas e mantidas 

por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem 

as características dos incisos abaixo;  

II  –  comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e 

alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade;  

III  –  confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional 

e ideologia específica e ao disposto no inciso anterior;  

IV – filantrópicas, na forma da lei.  

 

Conforme Pizzio (2015), entre 1995 e 2002, o governo de Fernando Henrique 

Cardoso deu início à reforma, principiando pela descentralização do Estado, com o 

entendimento que a iniciativa privada também poderia prestar um bom serviço, por meio de 

bolsas de estudos, crédito educativo e isenção fiscal. No governo Lula, as principais medidas 

foram: o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Programa Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) e o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni). 

 

Após a Constituição de 1988 e a nova LDB de 1999 é possível verificar um 

crescimento de 295,62% no número de IES privadas e, no mesmo período, as 

instituições públicas apresentaram um crescimento de 47,91% tendo como base o 

ano de 1999. Esse crescimento tem duas origens: a primeira está relacionada com a 

lacuna deixada pelas IES públicas que não acompanharam o crescimento da 

demanda e a segunda, a partir das políticas adotadas na nova legislação que 

possibilitaram um maior investimento por parte do setor privado (ROTH et al 

2013). 
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Para Nunes (2007), um outro fator distintivo do caso ensino superior brasileiro é o 

estímulo recente à constituição de entidades educacionais com fins lucrativos. A existência de 

instituições de educação superior lucrativas é pouco tratada nas análises internacionais, apesar 

de o segmento estar em franco desenvolvimento. Em 2005, tais entidades já respondiam por 

18,7% dos alunos matriculados em IES e por 25,8% dos matriculados em instituições 

privadas. Saltando de 324.758 matrículas em 2000 para 831.447 em 2005. Para o autor, há um 

nítido crescimento por meio do setor privado, e como consequência desse crescimento, 

constitui-se uma economia política da educação superior, bem como surge uma arena política 

nova, no amplo campo das lutas de interesses que caracterizam o país. É nítida também a 

necessidade da expansão do ensino superior e a necessidade de visão estratégica, com suas 

devidas políticas públicas, em busca de excelência com padrão internacional. 

Trevisol, Trevisol e Viecelli (2009) enfatizam que embora os germens da 

privatização do ensino superior no Brasil já estivessem presentes na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, de 1961 (Lei n. 4.024/61), e na Lei da Reforma Universitária, de 1968 

(Lei n. 5.540/68), foi a Constituição de 1988 e a nova LDB de 1996 que estabeleceram as 

bases legais e políticas para a expansão da educação superior privada. E que a 

“mercadorização do ensino superior” e a “transnacionalização do mercado universitário” têm 

sido metas fundamentais do Banco e da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Apesar da tardia iniciação do ensino superior brasileiro, sua emergência é latente. 

A mercantilização do ensino e a necessidade de expansão precisam ser equacionadas por meio 

de políticas públicas adequadas que visem ao desenvolvimento sustentável das instituições. 

Adentraremos agora no universo da Universidade Federal do Ceará, nosso objeto de estudo. 

 

2.2.1 A Universidade Federal do Ceará 

 

A Universidade Federal do Ceará, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, 

foi criada pela Lei 2.373, de dezembro de 1954, e instalada numa sessão no dia 25 de junho de 

1955. Originalmente foi constituída pela união da Escola de Agronomia, Faculdade de 

Direito, Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia e Odontologia (UFC 2015, p 12). 

 

A história da Universidade Federal do Ceará nasceu no ano de 1944, por iniciativa 

do médico cearense Dr. Antônio Xavier de Oliveira, com o relatório sobre a 

refederalização da Faculdade de Direito do Ceará para o Ministério da Educação e 

Saúde. Posteriormente, quando da visita do Professor Clemente Mariani Bittencourt, 

então ministro da Educação e Saúde a Fortaleza, os alunos da Faculdade de Direito 

apresentaram um abaixo-assinado que postulava uma Universidade para o Estado do 
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Ceará. No ano seguinte, em 1954, por meio da Lei nº 2.373, foi criada a 

Universidade Federal do Ceará como autarquia vinculada ao Ministério da 

Educação.  A princípio, era formada pela Escola de Agronomia e pelas Faculdades 

de Direito, Medicina, Farmácia e Odontologia, tendo a direção de seu fundador, o 

Prof. Antônio Martins Filho (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2012, 

apud SILVA, 2014). 

 

Com base no anuário 2015, tem-se que: 

a) A UFC, sediada em Fortaleza, Estado do Ceará, é composta de sete campi, 

denominados Campus do Benfica, Campus do Pici e Campus do Porangabussu, 

todos localizados no município de Fortaleza, Campus Avançado de Sobral, do 

Campus Avançado do Quixadá, Campus Avançado do Crateús e Campus Avançado 

de Russas. A Universidade consta na posição 47º do Ranking das 100 

universidades Ibero-Americanas – 2014. 

b) A Universidade Federal do Ceará ganhou evidência nacional ao ser a primeira 

grande instituição Federal de Ensino Superior a adotar o Exame Nacional do 

Ensino Médio como único critério de seleção, no lugar de seu vestibular.  

c) A Instituição tem como lema: “O universal pelo regional”, é o lema da UFC, 

instituição que busca centrar seu compromisso na solução dos problemas locais, 

sem esquecer o caráter universal de sua produção. 

d) Missão: a missão da Universidade é formar profissionais da mais alta qualificação, 

gerar e difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores éticos, científicos, 

artísticos e culturais, constituindo-se em instituição estratégica para o 

desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil. 

e) Visão: consolidar-se como instituição de referência no ensino de graduação e pós-

graduação (stricto e lato sensu), de preservação, geração e produção de ciência e 

tecnologia, e de integração com o meio, como forma de contribuir para a 

superação das desigualdades sociais e econômicas, por meio da promoção do 

desenvolvimento sustentável do Ceará, do Nordeste e do Brasil. 

f) Entre seus objetivos institucionais estão:  

• Promover a formação humana e profissional de seus estudantes, preparando-os 

para uma atuação responsável e construtiva na sociedade; 

• Fomentar a geração de conhecimentos voltados para o desenvolvimento 

sustentável do Ceará e do Nordeste; 

• Impulsionar o desenvolvimento, a produção e a preservação da cultura e das 

artes, com ênfase para as manifestações regionais. 
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• Promover a interação com a sociedade, através da difusão científica, tecnológica, 

artística e cultural e do desenvolvimento comunitário, sintonizados com as demandas sociais; 

• Intensificar e ampliar as relações de parceria e intercâmbio com instituições 

nacionais e estrangeiras, governamentais e não governamentais; 

• Buscar a profissionalização da gestão administrativa, apoiada em processos de 

planejamento e avaliação, executada com base em modelo organizacional flexível, eficiente e 

eficaz; 

• Distinguir-se como referência regional pela excelência acadêmica de suas ações 

nas áreas do ensino, geração do conhecimento e prestação de serviços à população, bem como 

na produção de arte e cultura. 

Conforme números, Dados Básicos 2014, ver-se que a Universidade Federal do 

Ceará é composta estruturalmente por 17 unidades, sendo 7 campi, 4 Centros, 5 Faculdades e 

4 Institutos, 2 hospitais, 17 bibliotecas. Seu corpo funcional possui 7.271 servidores ativos, 

dentre estes 1.424 tem o título de doutor, e 430 mestres. No eixo Ensino, tem-se 20.958 

alunos matriculados em 125 cursos de graduação, 2.850 alunos matriculados em 67 cursos de 

mestrado, e 2.309 alunos matriculados em 43 cursos de doutorado. No eixo pesquisa, a 

Instituição possui 386 grupos de pesquisa, 1.989 artigos publicados em periódicos, 794 

capítulos/livros publicados. A Extensão conta com 580 projetos, 1.259 contratos/convênios, e 

2.566.725 pessoas beneficiadas. 3.653 alunos são contemplados pelas ações da assistência 

estudantil da universidade e 1.284.374 de beneficiados por meio dos serviços prestados nos 

hospitais universitários. 

 

Em seis décadas de existência, a Universidade Federal do Ceará (2012) contribuí 

para expressivos avanços nos padrões de qualidade e excelência na educação 

superior do Estado do Ceará e da Região Nordeste, no que diz respeito à  

qualificação do seu corpo docente, ao  progresso da pós-graduação  stricto-sensu  e à 

pesquisa científica.  Já foram graduados mais de 70 mil profissionais e se solidificou 

na produção científica no Estado do Ceará (SILVA, 2014, p. 25).   

 

Conforme Rabelo et al (2013), é importante ressaltar que na relação educação x 

desenvolvimento sustentável, a Universidade Federal do Ceará encontra-se localizada no 

Nordeste do Brasil, região historicamente percebida por suas desigualdades socioeconômicas 

e com um dos biomas mais frágeis do mundo, a Caatinga. Essas características intensificam a 

necessidade de a Instituição ser referência de um modelo de desenvolvimento que desperte na 

sociedade a importância de suas escolhas e consequências de seus impactos, seja no meio 

ambiente ou na economia, por uma qualidade de vida, que não pode objetivar apenas o hoje, 
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mas principalmente as próximas gerações. O desenvolvimento sustentável é tema que envolve 

e une várias frentes disciplinares distintas de atuação, ou seja, tem uma estrutura 

interdisciplinar. Ver-se-á, a seguir, uma nova perspectiva apregoada pela interdisciplinaridade. 

 

2.3 O desenvolvimento sustentável e a interdisciplinaridade 

 

Múltiplos saberes envolvem as questões relacionadas ao tema desenvolvimento 

sustentável. Sendo o assunto ponto de intercessão entre diversas áreas, faz-se necessária, para 

continuação desse trabalho, a abordagem da perspectiva interdisciplinar.   

Morin (2003) afirma que vivemos em um processo de mundialização no qual os 

nossos grandes problemas deixaram de ser particulares para se tornarem mundiais. Assim 

deveríamos ser animados por um princípio de pensamento que nos permitisse ligar as coisas 

que nos parecem estar separadas. Nosso sistema educativo privilegia a separação em vez de 

praticar a ligação. Vivemos numa realidade multidimensional, simultânea, mas estudamos 

essas dimensões separadamente, e não umas em relação com as outras. Somos lúcidos em 

relação a uma parte, mas míopes sobre a relação entre as partes e seu contexto. A nossa 

educação nos habituou a uma concepção linear da causalidade, causa e efeito. 

 

A organização do conhecimento sob a forma de disciplinas seria útil se estas não 

estivessem fechadas em si mesmas, compartimentadas umas em relação às outras; 

assim, o conhecimento de um conjunto global, o homem, é um conhecimento 

parcelado. Se quisermos conhecer o espírito humano, podemos fazê-Io através das 

ciências humanas, como a psicologia, mas o outro aspecto do espírito humano, o 

cérebro, órgão biológico, será estudado pela biologia (MORIN, 2003, p 2) 

 

Produzimos a sociedade que nos produz, em retroalimentação. Não podemos 

esquecer que somos uma pequena parte de um todo, e que o todo está contido nas partes. Esta 

concepção dá-nos uma lição de prudência, de método e de modéstia. É preciso reconhecer o 

valor da unidade e preservar a riqueza da diversidade. Ainda na concepção do autor, a cultura 

cientifica e técnica ressalta a disciplina, compartimentalização e especialização, e até a 

metade do século XX, a maioria das ciências apregoava o reducionismo e o determinismo. “A 

especialização abstrai, extrai um objeto de seu contexto e de seu conjunto, rejeita os laços e a 

intercomunicação do objeto com o seu meio, insere-o no compartimento da disciplina”. 

Conforme Coimbra (2000), a interdisciplinaridade apareceu no cenário acadêmico 

de forma tímida há pouco mais de duas décadas, na tentativa de responder inquietações de 

novos paradigmas, associadas às mutações que o saber e o agir enfrentam nos dias de hoje. A 
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etimologia do vocábulo deu-se efetivamente pela união da preposição latina inter ao 

substantivo disciplinaridade. O substantivo disciplina procede do conceito latino de aprender, 

da mesma raiz deriva a palavra discípulo. A palavra interdisciplinaridade traduz esse vínculo 

não apenas entre saberes, mas, principalmente, de um saber com outro saber, trazendo ideia de 

complementaridade e cumplicidade solidária. Para o referido autor, são variações de 

disciplinaridade: 

O multidisciplinar evoca um aspecto quantitativo, numérico, sem que haja 

necessariamente nexo entre as abordagens, assim como entre os diferentes profissionais, sem 

que, com isso, se forme um diálogo entre elas. Uma abordagem multidisciplinar pode 

verificar-se sem que se estabeleça um nexo entre seus agentes. Cada qual continua a ver e 

tratar o seu objeto com os próprios critérios unidisciplinares, sem preocupar-se com qualquer 

outro que seja.  

O intradisciplinar é tratado no exclusivo âmbito interno de uma disciplina. Os 

conhecimentos são revolvidos no âmago de um determinado saber, podem ser chamadas ainda 

de pesquisas puras, desenvolvem-se no aconchego de uma ciência ou disciplina. O 

intradisciplinar como passo consciente, de início limitado em si mesmo, que depois poderá 

abrir-se para outros campos do conhecimento. 

O interdisciplinar consiste em uma abordagem em que duas ou mais disciplinas 

intencionalmente estabelecem nexos e vínculos entre si para alcançar um conhecimento mais 

abrangente, ao mesmo tempo diversificado e unificado, onde cada uma das partes mantém a 

sua própria identidade, conserva sua metodologia e observa os limites dos seus respectivos 

campos. É essencial na interdisciplinaridade a cooperação, intercâmbio de hipóteses, para a 

elaboração de conclusões. 

O transdisciplinar é o que vai além da interdisciplinaridade, um salto de 

qualidade, uma autossuperação capaz de incorporar à própria formação, em grau elevado, 

quantitativa e qualitativamente, conhecimentos e saberes diferenciados. A 

transdisciplinaridade decorre da assimilação progressiva de múltiplos saberes de modo a 

possibilitar uma síntese holística ou uma cosmovisão de fato abrangente. 

Leff (2000) concorda que a questão ambiental, com a sua complexidade, e a 

interdisciplinaridade emergem do final dos anos 60 e começo da década de 70, guiadas pela 

racionalidade tecnológica e pelo livre mercado, culminando em uma crise de civilização, 

manifesta pelo fracionamento do conhecimento e pela degradação do ambiente. Do 

desenvolvimento do conhecimento e do desenvolvimento econômico surgem respectivamente 

a crise do saber e a crise ambiental. Para o autor, a dimensão ambiental, por meio de um 
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método interdisciplinar, será capaz de reintegrar o conhecimento para apreender a realidade 

complexa.  

 

Nessa perspectiva, reconhece-se que os problemas ambientais são sistemas 

complexos, nos quais intervêm processos de diferentes racionalidades, ordens de 

materialidade e escalas espaço-temporais. A problemática ambiental é o campo 

privilegiado das inter-relações sociedade-natureza, razão pela qual seu conhecimento 

demanda uma abordagem holística e um método interdisciplinar que permitam a 

integração das ciências da natureza e da sociedade; das esferas do ideal e do 

material, da economia, da tecnologia e da cultura (UNESCO, 1986 apud LEFF 2000, 

p 20). 

 

Ainda para o autor, a interdisciplinaridade implica inter-relação de processos, 

conhecimentos e práticas, que transborda, transcende e perpassa o campo da pesquisa e do 

ensino, o termo vem sendo usado como sinônimo de interconexão/colaboração entre diversos 

campos do conhecimento dentro de projetos que envolvem tanto as diferentes disciplinas 

acadêmicas, como as práticas não científicas que incluem as instituições e atores sociais 

diversos. 

Para Coimbra (2000), o alto grau de especialização no conhecimento teórico e na 

vida prática decorre de um paradigma, e que essa febre especializatória chegou a tal ponto que 

se criou um mal-estar insuportável. As universidades, os institutos de pesquisa, os centros de 

geração e transmissão de conhecimentos, assim como as instituições políticas, sociais e 

econômicas padecem desse mal, a construção do saber está em jogo.  

Morin (2003) complementa que a complexidade dos novos fatos exige uma 

reforma de pensamento, uma nova postura, o que pressupõe ainda mudar a universidade: “A 

universidade é conservadora, regeneradora, geradora. Conserva, memoriza, integra, ritualiza 

um patrimônio cognitivo; regenera-o pelo reexame, atualizando-o, transmitindo-o; gera saber 

e cultura que entram nessa herança”. O caráter conservador da universidade pode ser vital ou 

estéril. Vital, se ela significa salvaguarda e preservação, pois só se pode preparar um futuro 

salvando um passado, mas é estéril se dogmática, congelada e rígida. Trata-se de uma reforma 

muito mais profunda e ampla, maior do que a de uma democratização do ensino universitário, 

trata-se de uma reforma não programática, mas paradigmática, que diz respeito à nossa atitude 

em relação à organização do conhecimento. Uma reforma dessa magnitude suscita um 

paradoxo: não se pode reformar a instituição universitária sem a reforma anterior das mentes, 

mas não é possível reformar as mentes sem antes reformar a instituição. Quem educará os 

educadores? Caberá à própria universidade realizar essa reforma. 
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Por toda parte, se reconhece a necessidade de interdisciplinaridade, e a 

necessidade da substituição de um pensamento que separa por um pensamento que une, 

substituição da causalidade unilinear por uma causalidade circular multirreferencial, 

substituição da rigidez da lógica clássica por uma dialógica capaz de conceber noções ao 

mesmo tempo complementares e antagônicas (MORIN, 2003, p. 26). 

Por fim, Philip Jr (2000) relaciona os principais encontros relacionados ao 

desenvolvimento sustentável e interdisciplinaridade no país: 

a) I Seminário de acompanhamento e integração de projetos do 

CIAMB/PADCT (Subprograma de Ciências Ambientais, do Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico), de 24 de agosto a 5 

de setembro, de 1995, no Rio de Janeiro. 

b) II Seminário de acompanhamento e integração de projetos 

CIAMB/PADCT II, ocorrido no Rio de Janeiro, em outubro de 1996. 

c) Workshop: prospecção de demandas e prioridades em Ciência & 

Tecnologia ambientais para o desenvolvimento sustentável, de 28 a 30 de 

julho de 1996 em Belém-PA. 

d) Workshop sobre a interdisciplinaridade em ciências ambientais, realizado 

na cidade de São José dos Campos em dezembro de 1999. 

 

Diante do exposto nesta seção, percebe-se que a interdisciplinaridade emerge na 

tentativa de dar suporte às resoluções das problemáticas ligadas ao tema desenvolvimento 

sustentável. A crise ambiental e a preocupação com as futuras gerações pedem a perspectiva 

de diversas áreas de atuação. Um novo olhar, dentro da universidade, fora da caixa disciplinar, 

é exigido para entendimento dos novos modelos complexos de aprendizagem e realidade.  

 

2.4 Considerações 

 

Este capítulo objetivou apresentar a evolução e abrangência da temática 

Desenvolvimento sustentável e seus respectivos desdobramentos, e a educação é percebida 

como importante instrumento de propagação do DS. São, ainda, apresentados um resumo 

histórico do ensino superior no cenário nacional e os números referentes à Universidade 

Federal do Ceará, objeto deste estudo. Por fim, a interdisciplinaridade é introduzida como um 

conectivo da temática entre as diversas áreas de atuação. No próximo capítulo, detalham-se os 

aspectos metodológicos deste trabalho. 
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3 METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

Neste capitulo, apresentam-se os aspectos metodológicos utilizados com o intuito 

de elucidar a problemática do estudo. Neste trabalho, utiliza-se, ainda, o método dedutivo, 

pois, conforme Gil (2008), este é o método que parte do geral para o especifico, dos princípios 

tidos por indiscutíveis para conclusões puramente formais, em virtude unicamente da sua 

lógica. Apresenta-se, a seguir, a metodologia da pesquisa e o método proposto. 

 

3.1 Metodologia da pesquisa 

 

Nesta seção consta a classificação da pesquisa quanto à natureza dos resultados, a 

caracterização quanto aos propósitos, o recorte espacial do estudo e o tipo de pesquisa 

utilizada, na tentativa de ligar e introduzir o método proposto.  

Quanto à natureza dos resultados, é considerada uma pesquisa básica, pois gera 

novos conhecimentos, sem aplicação prática necessariamente prevista. Por conta de seus 

aspectos subjetivos, é considerada de abordagem qualitativa. Bastos (2008) complementa que 

a abordagem qualitativa desconsidera aspectos numéricos, foca no subjetivo, onde há uma 

maior preocupação com a compreensão das ações humanas, não captáveis por equações.  

Conforme Ganga (2012), a caracterização da pesquisa quanto aos propósitos é de 

caráter exploratório e descritivo. Exploratória, pois esse tipo de pesquisa é geralmente 

escolhida para temas pouco explorados, em que as hipóteses dificilmente podem ser 

formuladas com precisão ou operacionalizadas. Conforme Gil (2008), esse tipo de pesquisa 

apresenta menor rigidez com relação ao planejamento, com o objetivo de proporcionar uma 

visão geral, aproximativa, acerca dos fatos estudados. Segundo Marconi e Lakatos (2010), as 

pesquisas exploratórias, tem por objetivo a formulação de questões ou de um problema, em 

busca de desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com a temática, 

evento ou ambiente, e para clarificar ou modificar conceitos. 

A pesquisa é considerada ainda de caráter descritivo, pois conforme Ganga 

(2012), tenta-se descrever características de um fenômeno, para defini-lo ou diferenciá-lo de 

outros fenômenos. Para Appolinário (2012), a pesquisa descritiva busca descrever a realidade, 

sem nela interferir, estuda os fenômenos que são tidos por observáveis, narrando algo que 

acontece. Para Cervo, Bervian e Silva (2007), esse tipo de pesquisa observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos, sem manipulá-los, e desenvolve-se principalmente nas ciências humanas e 

sociais. Bastos (2008) complementa que a pesquisa, quanto aos fins descritivos, busca 
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descobrir a frequência com que um evento ou fato acontece, buscando suas causas, 

características e relações com outros fatos. 

Por ser o recorte espacial do estudo, a Universidade Federal do Ceará, a pesquisa 

é considerada ainda um estudo de caso, pois segundo Gil (2010), consiste em um estudo 

profundo e exaustivo, de um único ou poucos objetos, de maneira a ampliar e detalhar o 

conhecimento sobre o assunto. Para Ganga (2012), o propósito do estudo de caso é promover 

tanto a construção, teste e ampliação de teorias, quanto uma melhor compreensão de um dado 

fenômeno em seu contexto real, observando e coletando evidências que possibilitem 

interpretar o ambiente em que a problemática se desenvolve. 

O estudo de caso complementa-se com a pesquisa documental. Conforme Gil 

(2010), esse tipo de pesquisa é utilizada em praticamente todas as ciências sociais e constitui 

um importante delineamento, valendo-se de toda sorte de documentos, elaborados com 

finalidades diversas. A modalidade mais comum de apresentação do documento é no formato 

papel ou texto eletrônico. Dentre os mais utilizados estão os documentos institucionais, 

mantidos por empresas, órgãos públicos e outras organizações, e os registros estatísticos entre 

outros. Para Gil (2008), a diferença básica entre a pesquisa documental e a bibliográfica é que 

a documental vale-se de materiais que ainda não receberam tratamento, ou ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Para Yin (2001, apud Martins, Mello e 

Turrioni 2014), o estudo de caso deve ser elaborado de forma a atrair a atenção do leitor, com 

estilo claro, instigando sua leitura. 

 

3.2 Método proposto 

 

Buscando facilitar a aplicação, o método proposto foi dividido em quatro blocos 

ou etapas, a saber: na primeira etapa todos os componentes curriculares, da graduação e pós-

graduação da IFES, foram analisados, na tentativa de identificar alguma das temáticas 

apresentadas pela DEDS/UNESCO. Na segunda etapa, foram pesquisados os temas abordados 

na DEDS/UNESCO, nos projetos de pesquisa PIBIC, dentro da Instituição objeto deste 

estudo. Na terceira etapa, foi verificada, junto às ações de Extensão da Universidade, a 

existência dos assuntos constantes na DEDS/UNESCO. E, por fim, na última etapa, busca-se 

identificar as ações ligadas à gestão da IFES diretamente relacionadas ao Desenvolvimento 

Sustentável. 

É importante lembrar que, na Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável DEDS/UNESCO, estão explícitas, de forma abrangente e detalhada, as 
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importantes temáticas incorporadas pelo DS, que devem ser aplicadas e trabalhadas nas 

instituições de ensino. No Quadro 1, os referidos temas foram divididos, conforme 

contribuição de Rabelo et al (2013), em três perspectivas: perspectivas socioculturais, 

perspectivas ambientais e pespectivas sociopolíticas e econômicas: 

 

Quadro 1. Aspectos tratados pela educação para o Desenvolvimento 

Sustentável 

 

 

Fonte: Rabelo et al (2013).  

 

Diante do exposto, o esquema abaixo foi montado para facilitar a visualização e 

entendimento das etapas do método proposto: 

 

Figura 1. Esquema das etapas do método proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria.  
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Na próxima subseção, verifica-se o detalhamento de cada uma das etapas acima 

listadas. 

 

3.2.1 Etapa 1: identificar em componentes curriculares temas da DESD/UNESCO 

  

Desde a ECO Rio 92, nota-se uma crescente preocupação com a inserção das 

temáticas do DS em estruturas curriculares e componentes curriculares, nos diversos níveis de 

escolaridade, como forma de integração na relação Ensino x DS. Com o objetivo de 

identificar a inserção das temáticas nas estruturas curriculares da IFES, desenvolve-se a 

primeira etapa do método proposto, que consiste em identificar em todos os componentes 

curriculares, da graduação e pós-graduação, algumas das temáticas apresentadas pela 

DEDS/UNESCO. Os dados foram coletados por meio de consulta aos títulos dos 

componentes curriculares. 

 

Pretende-se, ao final dessa etapa, identificar: 

 

a) A relação do número de componentes curriculares distribuídos por temáticas da 

DESDS/UNESCO; 

b) Quais cursos possuem, em sua matriz curricular, o maior número de 

componentes curriculares que abordam o DS; 

c) Quais Centros/Campi implementam, por meio de seus componentes 

curriculares, temas da sustentabilidade. 

 

Uma vez identificada a inserção das temáticas nas estruturas curriculares, e em 

seus respectivos componentes curriculares, parte-se para o diagnóstico nos projetos PIBIC, 

segunda etapa do método, conforme descreve-se em seguida.  

 

3.2.2 Etapa 2: diagnosticar em projetos PIBIC a abordagem dos temas da DESD/UNESCO 

 

Na segunda etapa do método proposto, com o objetivo de diagnosticar a inserção 

das temáticas nos projetos PIBIC, foram pesquisados os temas abordados na 

DEDS/UNESCO, nos projetos de pesquisa, dentro da Instituição objeto deste estudo, a fim de 

diagnosticar a situação atual da pesquisa sobre o referido assunto na IFES. Os dados foram 

coletados por meio de consulta aos títulos dos projetos aprovados em 2016. 
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Pretende-se, ao final dessa etapa, diagnosticar: 

 

a) A relação do número de projetos distribuídos por temáticas da 

DESDS/UNESCO; 

b) Quais cursos possuem o maior número de projetos PIBIC e orientadores que 

abordam o DS; 

c) Quais Centros/Campi implementam, por meio de seus projetos de pesquisa 

PIBIC, temas da sustentabilidade. 

 

Após a identificação das temáticas nos projetos PIBIC, segunda etapa do método 

proposto, será executada a verificação das temáticas nas ações de extensão, conforme 

descreve-se em seguida.  

 

3.2.3 Etapa 3: verificar nas ações de extensão temas da DESD/UNESCO 

 

Na terceira etapa do método proposto, objetivando verificar, junto às ações de 

Extensão da IFES, a abordagem dos assuntos constantes na DEDS/UNESCO, os dados foram 

coletados por meio de consulta aos títulos das ações, cadastradas e aprovadas em 2016, junto 

a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. 

 

Pretende-se, ao final dessa etapa, verificar: 

 

a) A relação do número de ações distribuídas por temáticas da DESDS/UNESCO; 

b) Quais cursos possuem o maior número de ações de extensão que abordam o 

DS; 

c) Quais Centros/Campi implementam, por meio de suas ações de extensão, temas 

da sustentabilidade. 

 

Por fim, apresenta-se a última etapa do método proposto, na qual as ações da 

gestão da IFES são identificadas, conforme descreve-se em seguida.  
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3.2.4 Etapa 4: identificar ações da Gestão relacionadas aos temas da DESD/UNESCO 

 

Na última etapa, com o objetivo de verificar a inserção da IFES nas temáticas do 

desenvolvimento sustentável, busca-se identificar as ações desenvolvidas pela gestão da 

Universidade. O levantamento dos dados primários foi realizado em consulta ao PDI da 

Instituição, anuários estatísticos e outros documentos oficiais, sendo o principal deles o Plano 

de Logística Sustentável. Os dados secundários foram coletados, por meio de entrevista, do 

servidor lotado no setor de Gestão Ambiental da IFES.  

 

Pretende-se, ao final dessa etapa, identificar: 

 

a) As ações promovidas via Gestão, que adotam práticas do DS; 

b) Os possíveis gargalos que impossibilitam a execução das ações.  

 

Nesta etapa, todas as ações foram analisadas, independentemente da vinculação 

com as perspectivas constantes no Quadro 1. Tomou-se essa iniciativa, tendo em vista o 

reduzido número de ações sob a Gestão da IFES. Após esta apresentação das etapas, espera-

se, com a aplicação do método proposto, a resolução da problemática deste estudo. 

 

3.3 Considerações 

 

Neste capítulo, o trabalho foi definido como um estudo de caso, complementando-

se com a pesquisa documental, de natureza qualitativa. Quanto aos fins, trata-se de uma 

pesquisa exploratória e descritiva. O método proposto foi dividido em quatro etapas em busca 

da prática das temáticas descritas na DESD/UNESCO, dentro do objeto estudado. No 

próximo capítulo, apresenta-se a aplicação do método proposto. 
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4 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

 

Neste capítulo, busca-se aplicar as etapas do método proposto, levando-se em 

consideração o objeto de estudo, a Universidade Federal do Ceará, os objetivos do trabalho, 

geral e específicos, e os temas abordados na DEDS/UNESCO. Ainda no referido capítulo, 

descrevem-se as dificuldades encontradas ao longo do processo. 

 

4.1 Etapa 1: identificar em componentes curriculares temas da DESD/UNESCO 

 

Nesta primeira etapa, os dados foram coletados por meio de consulta aos títulos 

dos componentes curriculares, com status “ativo”, ou seja, buscou-se, no rol de todos os 

componentes curriculares da UFC, os que estão disponíveis (ativos) para oferta de novas 

turmas acadêmicas, sejam elas na graduaçao ou pós-graduação. O período de oferta de novas 

turmas, para cada semestre, respeita o calendário acadêmico da Instituição. Buscou-se, assim, 

por componentes curriculares ativos, vinculados a uma estrutura curricular ativa (currículos 

vigentes), no sistema informatizado da UFC (Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas da Universidade Federal do Ceará – SIGAA/UFC). Na dúvida quanto à relação 

entre “nome do componente curricular” e as “temáticas DEDS/UNESCO”, a ementa, quando 

disponível, foi consultada. O caminho utilizado no sistema para consulta/coleta foi: menu 

Perfil Discente, submenu Portal do Discente, aba Ensino, opção Consultar Componente 

Curricular, conforme demonstrado na figura 2. 

 

Figura 2. Consulta de componentes curriculares no sistema de controle 

acadêmico da UFC-SIGAA 

 
  

Fonte: UFC-SIGAA (2016). 
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Para um melhor entendimento, ver-se exemplo na Figura 3, onde desejam-se os 

componentes curriculares que contenham o termo “direitos humanos”. Assim, buscou-se pelas 

palavras “direito” e “humano”: 

 

Figura 3. Tela de consulta de componentes curriculares, SIGAA 

 

 

Fonte: UFC-SIGAA (2016). 

 

Após as consultas e em relação ao número de componentes curriculares 

distribuídos por temáticas da DESDS/UNESCO, constata-se: dos 18.316 componentes 

curriculares existentes no sistema de controle acadêmico, com status de “ativo”, ou seja, 

disponíveis para oferta, 5.251 pertencem ao stricto sensu, e 13.065 à graduação. Do total 

geral, 276 componentes curriculares, constantes em estruturas curriculares ativas, contêm em 

sua nomenclatura pelo menos uma das temáticas da DESD/UNESCO, conforme distribuição 

também demostrada no Quadro 2. A relação está para componentes curriculares e o número de 

estruturas curriculares atendidas e/ou contempladas, graduação e pós-graduação stricto sensu. 
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Quadro 2. Relação de componentes curriculares com os temas da 

DEDS/UNESCO. 

 

Perspectivas Socioculturais Perspectivas Ambientais 
Perspectivas Sociopolíticas e 

Econômicas 

Direitos % Humanos 15 em 106 Água 17 em 13 Redução % pobreza 0 em 0 

Paz  3 em 3 Energia 31 em 9 
Responsabilidade % 
empresas 2 em 1 

Segurança % 
humana 1 em 1 Agricultura 15 em 7 Economia % mercado 17 em 14 

Igualdade % gênero 7 em 9 Biodiversidade 3 em 3 

  

Diversidade % 
cultural 0 em 0 

Mudanças % 
climáticas 1 em 1 

Compreensão % 
Intelectual 0 em 0 

Desenvolvimento 
%  rural 7 em 8 

Saúde 152 em 25 
Urbanização % 
sustentável 1 em 1 

Governança 4 em 2 

Prevenção % 
diminuição % 
desastres 0 em 0 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

No Quadro 2, quanto às 3 perspectivas, percebe-se que a maior concentração de 

componentes curriculares encontra-se na perspectiva sociocultural, totalizando 182 

componentes curriculares em 146 currículos, enquanto a perspectiva ambiental apresenta 75 

componentes curriculares em 42 currículos, e a perspectiva sociopolítica e econômica 

apresenta apenas 19 componentes curriculares em 15 currículos. Quanto aos temas abordados, 

há uma maior incidência de algumas temáticas, em detrimento de outras, citando direitos 

humanos como exemplo, que atende 106 matrizes curriculares, entre cursos de graduação e 

pós-graduação stricto sensu, já a temática saúde consta em 152 componentes curriculares 

distintos, outros termos sequer aparecem no quadro (diversidade cultural, compreensão 

intelectual, prevenção e diminuição de desastres e redução da pobreza). Credita-se o grande 

volume de componentes curriculares com a temática direitos humanos à Resolução Nº 1, de 

30 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Educação, vinculado ao Ministério da 

Educação. A referida resolução torna obrigatória a inclusão do conteúdo em estruturas 

curriculares da educação básica e superior, não importando a área de atuação ou outras 

especificações.  
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Distribuindo-se as perspectivas e os temas em percentuais, tem-se o dados 

constantes no Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Percentual de componentes curriculares por temática 

DEDS/UNESCO 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Na distribuição percentual, dos componentes curriculares da graduação e pós-

graduação com os temas DEDS/UNESCO, tem-se quanto as 3 perspectivas: as socioculturais 

totalizam 65,9%, a pespectiva ambiental apresenta 27,2% do total de componentes 

curriculares, enquanto a perspectiva sociopolítica econômica consta com apenas 6,9% do 

total. Ainda é visível, em termos percentuais, a discrepância entre a abordagem das temáticas. 

Os componentes curriculares que envolvem a temática saúde, 152 componentes curriculares, 

estão presentes em apenas 25 estruturas curriculares e possuem uma fatia de 55,1% do total 

geral, enquanto os termos já citados (diversidade cultural, compreensão intelectual, prevenção 

e diminuição de desastres e redução da pobreza) não apresentam colunas no gráfico. A 

temática direitos humanos, apesar de obrigatória, detém um pequeno percentual, 5,4%, tendo 

em vista que apenas 15 componentes curriculares cobrem todas as 106 estruturas curriculares.  

Apresentam-se, a seguir, os Quadros 3 e 4, com a divisão dos componentes 

curriculares por níveis (graduação e stricto sensu): 



 

55 

Quadro 3. Relação de componentes curriculares, pertencentes à 

graduação, com os temas da DEDS/UNESCO. 

 

 

Perspectivas Socioculturais Perspectivas Ambientais 
Perspectivas Sociopolíticas e 

Econômicas 

Direitos Humanos 14 em 105 Água 16 em 12 Redução da pobreza 0 em 0 

Paz  3 em 3 Energia 31 em 9 
Responsabilidade das 
empresas 0 em 0 

Segurança humana 1 em 1 Agricultura 13 em 5 
Economia de 
mercado 17 em 14 

Igualdade de gênero 5 em 7 Biodiversidade 1 em 1 

  

Diversidade cultural 0 em 0 
Mudanças 
climáticas 0 em 0 

Compreensão 
Intelectual 0 em 0 

Desenvolvimento 
rural 5 em 6 

Saúde 102 em 19 
Urbanização 
sustentável 0 em 0 

Governança 0 em 0 

Prevenção e 
diminuição de 
desastres 0 em 0 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Conforme Quadro 3, o maior número de componentes curriculares, com temas 

DEDS/UNESCO, encontra-se nos cursos de graduação, 208 componentes curriculares, 

distribuídas em 182 estruturas curriculares. Quanto às perspectivas, percebe-se que a maior 

concentração permanece na perspectiva sociocultural, totalizando 125 componentes 

curriculares em 135 currículos, enquanto a perspectiva ambiental apresenta 66 componentes 

curriculares em 33 currículos, e a perspectiva sociopolítica econômica apresenta apenas 17 

componentes curriculares em 14 currículos. Quanto às temáticas, na graduação acrescentam-

se, além dos termos já citados (diversidade cultural, compreensão intelectual, prevenção e 

diminuição de desastres e redução da pobreza), outros temas que não são encontrados/tratados 

em componentes curriculares: mudanças climáticas, urbanização sustentável e 

responsabilidade das empresas. Ainda é visível a grande concentração de componentes 

curriculares com a temática saúde, e a grande quantidade de estruturas curriculares atendidas 

com a temática direitos humanos.  

Segue-se, no Quadro 4, a distribuição dos temas nas estruturas curriculares dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu. 
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Quadro 4. Relação de componentes curriculares, pertencentes à pos-

graduação, stricto sensu, com os temas da DEDS/UNESCO. 

 

 

Perspectivas Socioculturais Perspectivas Ambientais 
Perspectivas Sociopolíticas e 

Econômicas 

Direitos Humanos 1 em 1 Água 1 em 1 Redução da pobreza 0 em 0 

Paz  0 em 0 Energia 0 em 0 
Responsabilidade das 
empresas 2 em 1 

Segurança humana 0 em 0 Agricultura 2 em 2 
Economia de 
mercado 0 em 0 

Igualdade de gênero 2 em 2 Biodiversidade 2 em 2 

  

Diversidade cultural 0 em 0 
Mudanças 
climáticas 1 em 1 

Compreensão 
Intelectual 0 em 0 

Desenvolvimento 
rural 2 em 2 

Saúde 50 em 6 
Urbanização 
sustentável 1 em 1 

Governança 4 em 2 

Prevenção e 
diminuição de 
desastres 0 em 0 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Conforme Quadro 4, um menor número de componentes curriculares, com temas 

DEDS/UNESCO, encontram-se nos cursos de pós-graduação, 68 componentes curriculares, 

constantes em 21 estruturas curriculares. Quanto às perspectivas, percebe-se que a maior 

concentração permanece na perspectiva sociocultural, totalizando 57 componentes 

curriculares em 11 currículos, enquanto a perspectiva ambiental apresenta 9 componentes 

curriculares em 9 currículos, e a perspectiva sociopolítica e econômica apresenta apenas 2 

componentes curriculares em 1 currículo. Um número maior de termos não são 

abordados/apresentados, a saber: compreensão intelectual, prevenção e diminuição de 

desastres, redução da pobreza, paz, segurança humana, diversidade cultural, energia e 

economia de mercado. A temática direitos humanos não é expressiva na pós-graduação, 

praticamente inexistente, 1 componente curricular em 1 matriz curricular, e a temática saúde 

permanece com a maior representação no quadro, 50 componentes curriculares concentrados 

em apenas 6 estruturas curriculares, estas em sua maioria estão ligadas à área da saúde. 

Quanto aos cursos que possuem componentes curriculares, em seus respectivos currículos, 

vinculados às abordagens do DS, tem-se a apresentação no Quadro 5, constante no apêndice 



 

57 

deste trabalho, os dados no quadro estão distribuídos em ordem decrescente, ou seja, dos 

cursos que mais abordam as temáticas para os que têm a menor apresentação dos temas.  

Quando se dividem os componentes curriculares que contemplam temáticas do 

DS, de acordo com a DEDS/UNESCO, por unidade acadêmica, e levando em consideração 

que Centros, Institutos, Campis, ou Unidades Administrativas podem ser unidades 

acadêmicas, por possuir cursos vinculados aos seus organogramas, temos a seguinte 

distribuição, conforme Quadro 6: 

 

Quadro 6. Componentes curriculares, por unidade acadêmica, com os 

temas da DEDS/UNESCO. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  

Unidade Cursos Componente Perspectivas Temas P1 Temas P2 Temas P3 Nível 

Faculdade de 
Medicina 5 64 P1 = 64, P2 = 0, P3 = 0 DH = 2, S = 62 0 0 G = 18, PG = 46 

Campus de Sobral 9 63 P1 = 55, P2 = 8, P3 = 0 DH = 8, S = 47 EE = 8 0 G = 63 

Faculdade de 
Economia, 
Administração, 
Atuárias e 
Contabilidade 11 47 P1 = 15, P2 = 7, P3 = 25 DH = 9,S =  2, GV = 4 EE = 2, DR = 5 

EM = 23, RE = 
2 G = 40, PG = 7 

Centro de 
Tecnologia 11 41 P1 = 11, P2 = 29, P3 = 1 DH = 11 EE =22, AG = 7 EM = 1 G = 41 

Centro de Ciências 20 37 P1 = 15, P2 = 22, P3 = 0 DH = 16, S = 6 

A = 1, AG = 5, BD = 2, 
DR = 2, EE = 3, MC = 1, 

US = 1 0 G = 32, PG = 1 

Centro de Ciências 
Agrárias 9 31 P1 = 13, P2 = 18, P3 = 0 DH = 8, S = 1,  G = 4 A = 12, AG = 3, DR = 3 0 G = 29, PG = 1 

Centro de 
Humanidades 15 37 P1 = 32, P2 = 5, P3 = 0 DH = 15, G = 4, S = 13 A = 5 0 G = 34, PG = 3 

Faculdade de 
Farmacia, Odonto 
e Enfermagem 3 25 P1 = 25, P2 = 0, P3 = 0 DH = 3, S = 22 0 0 G = 25 

Instituto de 
Cultura e Arte 12 19 P1 = 16, P2 = 0, P3 = 3 DH = 13, G = 2, P = 1 0 EM = 3 G = 19 

Instituto de 
Educação Fisíca 4 10 P1 = 10, P2 = 0, P3 = 0 DH = 2, S = 4, P = 4 0 0 G = 10 

Faculdade de 
Direito 3 8 P1 = 6, P2 = 2, P3 = 0 DH = 6 AG = 2 0 G = 7, PG = 1 

Campus de 
Quixadá 6 7 P1 = 7, P2 = 0, P3 = 0 DH = 7 0 0 G = 7 

Faculdade de 
Educação 3 7 P1 = 7, P2 = 0, P3 = 0 DH = 4, S = 3 0 0 G = 7 

Pro-Reitoria de 
Gestão de Pessoas 2 7 P1 = 7, P2 = 0, P3 = 0 DH = 1, S = 6 0 0 G = 7 

Campus de 
Crateús 5 6 P1 = 5, P2 = 1, P3 = 0 DH = 5 AG = 1 0 G = 6 

Instituto de 
Ciências do Mar 2 5 P1 = 2, P2 = 3, P3 = 0 DH = 2 AG = 2, BD = 1 0 G = 5 

Campus de Russas 4 4 P1 = 4, P2 = 0, P3 = 0 DH = 4 0 0 G = 4 

Instituto UFC 
Virtual 2 3 P1 = 1, P2 = 0, P3 = 2 DH = 1 0 EM = 2 G = 3 



 

58 

No Quadro 6, quanto às perspectivas, P1 representa a perspectiva sociocultural, 

P2 a perspectiva ambiental e P3 a perspectiva sociopolítica e econômica. Quanto às temáticas, 

DH representa direitos humanos, S saúde, GV governança, G gênero, P paz, EE enérgia 

elétrica, DR desenvolvimento rural, MC mudanças climáticas, US urbanização sustentável, A 

agricultura, AG água, BD biodiversidade, EM economia de mercado, e RE responsabilidade 

das empresas. A discrepância entre as unidades acadêmicas é nítida, devendo-se levar em 

consideração que as unidades que possuem cursos na área da saúde ou que apresentam 

componentes curriculares com a referida temática, percentualmente, levam vantagem sobre os 

demais. Não existe relação aparente entre o número de componentes curriculares e o número 

de cursos. Nota-se, ainda, a fase embrionária do desenvenvolvimento e abordagem dos temas 

em muitas unidades. 

Nessa etapa, buscou-se apresentar os números referentes aos componentes 

curriculares ativos, presentes em estruturas curriculares ativas, relacionados às temáticas do 

desenvolvimento sustentável, na tentativa de encontrar os cursos e centros que mais propagam 

os ideais da sustentabilidade.  

É importante frisar que, apesar da desvinculação administrativa, os cursos de 

graduação e pós-graduação mantidos pela Universidade Federal do Cariri - UFCA, que 

anteriormente estavam sob a tutoria da UFC, permanecem gerenciados pelo SIGAA-UFC, 

tendo em vista ainda não constar na UFCA um sistema de controle acadêmico próprio. Foram 

desconsideradas, de todos os valores e percentuais apresentados, 29 componentes curriculares, 

pertecentes a 11 cursos de graduação e 1 componente curricular pertencente ao mestrado 

daquela Instituição. 

Percebe-se que os cursos, consequentemente unidades acadêmicas a eles 

vinculados, que carregam em suas estruturas curriculares componentes curriculares que tratam 

da temática saúde, em termos percentuais, levam vantagem em relação aos demais, tendo em 

vista ser esse o termo do DS de maior incidência nos componentes curriculares ativos da 

UFC. Em seguida, apresenta-se o diagnóstico dos projetos PIBIC da UFC. 

 

4.2 Etapa 2: diagnosticar em projetos PIBIC a abordagem dos temas da DESD/UNESCO 

 

Conforme CNPQ (2016), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Cientifica (PIBIC) visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições 

de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a 
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estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. O PIBIC é um importante 

programa de iniciação à pesquisa e integração com a pós-graduação.  

Para Oliva (2014) a Iniciação Científica é a raiz do CNPq, nascida em 1951 para 

estimular a pesquisa nas universidades, foi a primeira modalidade de bolsa que surgiu. Foi a 

IC que impulsionou a pós-graduação no Brasil, e o PIBIC, criado em 1988, foi o responsável 

pela consolidação da ciência brasileira. 

São alguns objetivos específicos do Programa: 

 despertar vocação científica e incentivar novos talentos entre estudantes de 

graduação; 

 contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

 estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas 

atividades científica, tecnológica e artístico-cultural; 

 proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o 

desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; e 

 ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura científica. 

 

Na segunda etapa do método proposto, diagnosticar em projetos PIBIC a 

abordagem de temas da DESD/UNESCO, os dados foram coletados por meio de consulta aos 

títulos dos projetos PIBIC, aprovados em 2016, junto à Coordenadoria de Pesquisa da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC. Apesar do cadastro ser realizado junto à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, os projetos PIBIC são vinculados a cursos de 

graduação. Para consulta, foi utilizada a busca por termos específicos, de acordo com as 

temáticas listadas no Quadro 1, independentemente de preposição ou outro conectivo entre as 

palavras. 

Atualmente, existem 752 projetos de pesquisa PIBIC aprovados e devidamente 

cadastrados junto à Coordenadoria de Pesquisa, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

vinculados a alunos da graduação e docentes da UFC. 52 projetos carregam em seus títulos 

abordagens do DS. Relacionando as temáticas da DEDS/UNESCO com os referidos projetos, 

temos a seguinte distribuição: 
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Quadro 7. Relação de projetos PIBIC UFC com os temas da 

DEDS/UNESCO. 

 

Perspectivas Socioculturais Perspectivas Ambientais 
Perspectivas Sociopolíticas e 

Econômicas 

Direitos Humanos 0 Água 12 Redução da pobreza 0 

Paz  1 Energia 6 
Responsabilidade das 
empresas 2 

Segurança humana 0 Agricultura 3 Economia de mercado 3 

Igualdade de gênero 2 Biodiversidade 3 

  

Diversidade cultural 0 Mudanças climáticas 0 

Compreensão 
Intelectual 3 Desenvolvimento rural 0 

Saúde 15 Urbanização sustentável 0 

Governança 2 
Prevenção e diminuição 
de desastres 0 

 

Fonte: elaborado pelo autor.   

 

Nota-se, por meio do Quadro 7, que a maior incidência ocorre, a despeito da 

primeira etapa do método, na perspectiva ambiental, com 24 projetos, a perspectiva 

sociocultural apresenta um número bem próximo, 23 projetos cadastrados, e a perspectiva 

sociopolítica e econômica possui apenas 5 projetos. Quanto às temáticas, percebe-se a 

carência de projetos em várias áreas do desenvolvimento sustentável, ou seja não existem 

projetos cadastrados para os seguintes temas: direitos humanos, segurança humana, 

diversidade cultural, mudanças climáticas, desenvolvimento rural, urbanização sustentável, 

prevenção e diminuição de desastres e redução da pobreza. Nota-se, ainda, um pequeno 

percentual na relação projetos cadastrados x projetos com as temáticas DEDS/UNESCO, dos 

752 projetos, apenas 52 fazem referência às temáticas, 6,9% do total de projetos. O tema 

Direitos humanos, que predominava entre os componentes curriculares, não figura na tabela 

de projetos PIBIC, já a temática saúde permanece com a maior concentração, 15 projetos, 

seguida pelo termo água, com 12 projetos PIBIC cadastrados. Distribuindo-se os temas em 

percentuais, tem-se o seguinte gráfico: 
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Gráfico 3 – Percentual de projetos PIBIC por temática DEDS/UNESCO 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

É visível no Gráfico 3, quanto às perspectivas, a maior concentração na 

perspectiva ambiental 47,2%, em segundo lugar a perspectiva sociocultural 43,3%, e a 

sociopolítica e econômica com apenas 9,5%. Nota-se ainda, quanto aos temas, a extensão das 

colunas saúde (28,2%) e água (22,6%), a soma percentual dos termos é igual a 51,93%, em 

detrimento dos outros 9 temas que, quando somados, ocupam juntos o percentual de 48,07%. 

Das 8 temáticas, constantes na perspectiva ambiental, 4 não estão representadas no gráfico, 

das 8 temáticas socioculturais, 3 não estão representadas, e das 3 temáticas sociopolíticas e 

econômicas, uma não tem representação. Isso ocorre tendo em vista não constar projetos 

PIBIC cadastrados com seus respectivos termos, assim, percentualmente, na relação temáticas 

x temáticas não abordadas, entre as três perspectivas, a ambiental possui maior deficiência ou 

prejuízo.  

Quanto aos cursos que possuem o maior número de projetos e orientadores 

vinculados às abordagens do DS, tem-se a apresentação no Quadro 8: 
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Quadro 8. Projetos PIBIC UFC, por curso de graduação, com os temas da 

DEDS/UNESCO. 

 

Curso de vinculação professor/projeto Centro Quantidade 

1 Agronomia - Diurno                                Centro de Ciências Agrárias 9 

2 Enfermagem - Diurno                                                      FFOE 4 

3 Engenharia Química - Diurno                              Centro de Tecnologia 4 

4 Pedagogia - Licenciatura - Diurno                                      Faculdade de Educação 4 

5 Ciências Contábeis - Bacharelado - Diurno                                             FEAACS 3 

6 
Engenharia de Energias e Meio Ambiente - 
Bacharelado - Diurno           Centro de Tecnologia 3 

7 Farmácia - Diurno                                                        FFOE 3 

8 Química - Licenciatura - Noturno                                          Centro de Ciências 3 

9 Geografia - Bacharelado e Licenciatura - Diurno                           Centro de Ciências 2 

10 Psicologia - Diurno                                     Centro de Humanidades 2 

11 Administração - Bacharelado - Diurno                                                  FEAACS 1 

12 
Ciências Biológicas -  Bacharelado e Licenciatura - 
Diurno                 Centro de Ciências 1 

13 Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno                                            FEAACS  1 

14 
Ciências Sociais - Bacharelado e Licenciatura - 
Diurno                 Centro de Humanidades 1 

15 Direito - Bacharelado - Diurno                                          Faculdade de Direito 1 

16 Direito - Bacharelado - Noturno                                         Faculdade de Direito  1 

17 Engenharia de Pesca - Diurno                      Centro de Ciências Agrárias 1 

18 Estatística - Diurno                                       Centro de Ciências 1 

19 Finanças - Bacharelado - Diurno                                                       FEAACS 1 

20 Fisioterapia - Diurno                                   Faculdade de Medicina 1 

21 História - Bacharelado e Licenciatura - Diurno                         Centro de Humanidades 1 

22 Medicina - Diurno                                       Faculdade de Medicina 1 

23 Odontologia - Diurno                                                     FFOE 1 

24 Psicologia - Vespertino/Noturno                                        Sobral 1 

25 Química (EAD) - Licenciatura                                                     UFC Virtual 1 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

No Quadro 8, constata-se apenas um curso, Agronomia - Diurno, com 9 projetos 

que abordam as temáticas DEDS/UNESCO, os demais estão distribuídos da seguinte forma:  

3 cursos com 4 projetos cada, 4 cursos com 3 projetos cadastrados, 2 cursos cadastraram 2 

projetos cada, e o maior número de cursos, ao todo 15, cadastraram apenas um projeto com os 

termos do DS.  

Quando se dividem os projetos de pesquisa PIBIC que contemplam temáticas do 

DS, de acordo com a DEDS/UNESCO, por centro/instituto/campi, ou seja, por unidade 

acadêmica, tem-se distribuição contante no Quadro 9: 
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Quadro 9. Projetos PIBIC UFC, graduação, por unidade acadêmica, com os temas da DEDS/UNESCO. 

 

Unidade Projetos Cursos Perspectivas Temas P1 Temas P2 Temas P3 

Centro de Ciências Agrárias 10 2 P1 = 0, P2 = 10, P3 = 0 0 AG = 5,  A = 3, EE = 2, BD = 1 0 

Faculdade de Farmácia Odontologia e 
Enfermagem 8 3 P1 = 8, P2 = 0, P3 = 0 S = 8 0 0 

Centro de Ciências 7 5 P1 = 2, P2 = 5, P3 = 0 
S = 1,  

GV = 1 AG= 2, EE = 1, BD = 2 0 

Centro de Tecnologia 7 3 P1 = 0, P2 = 7, P3 = 0 0 AG= 4, EE = 3 0 

Faculdade de Economia Administração, 
Atuairias e Contabilidade 6 4 P1 = 2, P2 = 7, P3 = 4 

S = 1,  
GV = 1 0 

EM = 3,  
RE = 1 

Centro de Humanidades 4 3 P1 = 4, P2 = 0, P3 = 0 S = 2, G = 1 0 0 

Faculdade de Educação 4 1 P1 = 4, P2 = 0, P3 = 0 P = 1, CI = 3 0 0 

Faculdade de Direito 2 2 P1 = 1, P2 = 0, P3 = 1 G = 1 0 RE = 1 

Faculdade de Medicina 2 2 P1 = 2 P2 = 0, P3 = 0 S = 2 0 0 

Campus de Sobral 1 1 P1 = 1 P2 = 0, P3 = 0 S = 1 0 0 

UFC Virtual 1 1 P1 = 0 P2 = 1, P3 = 0 0 AG = 1 0 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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No Quadro 9, quanto às perspectivas, P1 representa a perspectiva sociocultural, 

P2 a perpectiva ambiental e P3 a perspectiva sociopolítica econômica. Quanto às temáticas, S 

representa saúde, GV governança, G gênero, P paz, CI compreensão intelectual, EE energia 

elétrica, A agricultura, AG água, BD biodiversidade, EM economia de mercado, e RE 

responsabilidade das empresas. O Centro de Ciências Agrárias lidera a tabela, tendo em vista 

que o curso de agronomia possui 9 projetos com as temáticas do DS. No outro extremo, 

encontram-se o campus de Sobral, e a UFC virtual, ambos relativamente novos quando 

comparados com os demais listados, e que possuem apenas um projeto cadastrado.  

Percebe-se que os cursos, consequentemente unidades acadêmicas, que abordam 

em seus projetos PIBIC as temáticas saúde e água, em termos percentuais, como visto no 

Gráfico 3, levam vantagem em relação aos demais, tendo em vista serem esses os termos do 

DS de maior incidência nos projetos cadastrados (51,93%). 

Nessa etapa, buscou-se apresentar os números referentes aos projetos PIBIC da 

UFC, aprovados em 2016, relacionados às temáticas do desenvolvimento sustentável, na 

tentativa de encontrar os cursos e unidades acadêmicas que mais abordam os ideais da 

sustentabilidade. Em seguida, apresentam-se as ações de extensão da UFC. 

 

4.3 Etapa 3: verificar nas ações de extensão temas da DESD/UNESCO 

 

Como proposto na terceira etapa do método, as ações de extensão, da 

Universidade Federal do Ceará, foram verificadas no sentido de encontrar relação com os 

temas emergentes da DEDS/UNESCO. 

Os dados foram coletados por meio de consulta aos títulos das ações, aprovadas 

em 2016, junto à Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Para consulta, foi utilizada a busca por 

termos específicos, de acordo com as temáticas DEDS/UNESCO listadas na Quadro 1, 

independentemente de preposição ou outro conectivo entre as palavras. 

No ano de 2016, foram cadastradas, na Pró-Reitoria de Extensão, 375 ações. 

Entende-se por ação: projetos, cursos, eventos e programas com a supervisão da Pró-Reitoria 

de Extensão. Destas, 29 possuem relação com os temas ligados à DEDS/UNESCO, conforme 

Quadro 10: 
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Quadro 10. Ações de extensão com os temas da DEDS/UNESCO. 

 

Perspectivas Socioculturais Perspectivas Ambientais 
Perspectivas Sociopolíticas e 

Econômicas 

Direitos Humanos 3 Água 1 Redução da pobreza 1 

Paz  3 Energia 2 
Responsabilidade das 
empresas 0 

Segurança humana 0 Agricultura 0 Economia de mercado 0 

Igualdade de gênero 1 Biodiversidade 0 

  

Diversidade cultural 1 Mudanças climáticas 0 

Compreensão 
Intelectual 0 Desenvolvimento rural 1 

Saúde 16 Urbanização sustentável 0 

Governança 0 
Prevenção e diminuição 
de desastres 0 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A relação é percentualmente pequena, entre as ações de extensão e as que 

possuem as temáticas DEDS/UNESCO, como visto, das 375 ações cadastradas, apenas 29 

tem relação com as temáticas, ou seja, um número menor que 10%. Conforme o Quadro 10, 

quanto às perspectivas, 22 pertencem à perspectiva sociocultural, sendo esta a que detém a 

maior concentração ações, 4 ações pertencem a perspectiva ambiental, e apenas 1 pertence à 

perspectiva sociopolítica e econômica. Quanto aos temas, muitos não são abordados: 

segurança humana, compreensão intelectual, governança, agricultura, biodiversidade, 

mudanças climáticas, urbanização sustentável, prevenção e diminuição de desastres, 

responsabilidade das empresas e economia de mercado. O termo saúde, mais uma vez, se 

sobressai em relação aos demais, com 16 ações. Distribuindo-se os temas em percentuais, 

tem-se os dados constantes no Gráfico 4: 
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Gráfico 4 – Percentual de ações de extensão por temática 

DEDS/UNESCO 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Por meio do Gráfico 4, nota-se que, quanto às perspectivas, a maior concentração 

percentual está na perspectiva sociocultural, 82,75%, a perspectiva ambiental possui 13,8%,  e 

a perspectiva sociopolítica e econômica conta com apenas 3,45%. Novamente, em termos 

percentuais, na relação temáticas x temáticas não abordadas, entre as três perspectivas, a 

ambiental possui maior deficiência ou prejuízo, pois das 8 temáticas, apenas 3 tem 

reprensentação no gráfico. O termo saúde mais uma vez ocupa a maior coluna do gráfico, 

30,2%, enquanto os outros 8 temas juntos ocupam 44,83%. As temáticas que não são 

apresentadas no gráfico, tendo em vista não haver ações de extensão cadastradas, como já 

citado, são: segurança humana, compreensão intelectual, governança, agricultura, 

biodiversidade, mudanças climáticas, urbanização sustentável, prevenção e diminuição de 

desastres, responsabilidade das empresas e economia de mercado.  

Quando se dividem as ações de extensão que contemplam temáticas do DS, de 

acordo com a DEDS/UNESCO, por Centro/Instituto/Campus, ou seja, por unidade acadêmica, 

tem-se a distribuição constante no Quadro 11: 
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Quadro 11. Ações de extensão, por unidade acadêmica, com os temas da 

DEDS/UNESCO. 

 

Unidade Ações Perspectivas Temas P1 Temas P2 Temas P3 

Faculdade de Medicina 9 P1 = 9, P2 = 0, P3 = 0 S = 9 0 0 

Centro  de 
Humanidades 5 P1 = 4, P2 = 0, P3 = 1 S = 3, G = 1 0 RP = 1 

Faculdade de Educação 4 P1 = 4, P2 = 0, P3 = 0 S = 3, P = 1 0 0 

Campus de Sobral 2 P1 = 1, P2 = 1, P3 = 0 S = 1 DR = 1 0 

Faculdade de Direito 2 P1 = 2, P2 = 0, P3 = 0 DH = 1, G = 1 0 0 

Faculdade de Farmácia, 
Odonto e Enfermagem 2 P1 = 2, P2 = 0, P3 = 0 S = 2 0 0 

UFC Virtual 2 P1 = 2, P2 = 0, P3 = 0 DH = 2 0 0 

Centro de Ciências 1 P1 = 0, P2 = 1, P3 = 0 0 AG = 1 0 

Centro de Tecnologia 1 P1 = 0, P2 = 1, P3 = 0 0 EE = 1 0 

Campus de Russas 1 P1 = 0, P2 = 1, P3 = 0 0 EE = 1 0 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Conforme Quadro 11, quanto às perspectivas, P1 representa a perspectiva 

sociocultural, P2 a perpectiva ambiental e P3 a perspectiva sociopolítica e econômica. Quanto 

às temáticas, S representa saúde, DH direitos humanos, G gênero, P paz, EE enérgia elétrica, 

AG água, DR desenvolvimento rural, e RP redução da pobreza. A Faculdade de Medicina 

lidera o quadro, tendo em vista, como já citado, que as ações de extensão ligadas ao tema 

saúde se sobressaem em relação às demais.  

Nessa etapa, buscou-se apresentar os números referentes às ações de extensão da 

UFC, aprovados em 2016, relacionados às temáticas do desenvolvimento sustentável, na 

tentativa de encontrar as unidades acadêmicas que mais abordam os ideais da 

sustentabilidade. Não se obteve acesso aos cursos de origem das ações. Em seguida, 

apresentam-se ações vinculadas à gestão da UFC. 

 

4.4 Etapa 4: identificar ações da Gestão relacionadas aos temas da DESD/UNESCO 

 

Na última etapa do método proposto, busca-se identificar as ações, coordenadas 

pela Gestão da UFC, diretamente relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Nesta etapa, 

todas as ações foram analisadas, independentemente da vinculação com as perspectivas 

constantes na Quadro 1. Tomou-se essa iniciativa, tendo em vista o reduzido número de ações 

sob a Gestão da UFC. Os dados primários foram coletados em consulta ao PDI da Instituição, 
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anuários estatísticos e outros documentos oficiais, sendo o principal deles o Plano de 

Logística Sustentável, com validade de dois anos, publicado em dezembro de 2013. O PLS 

elencou diretrizes, ações e práticas sustentáveis atualmente adotadas, e os projetos, metas e 

políticas que a UFC intenta implementar, em um futuro próximo, rumo ao desenvolvimento 

sustentável da universidade. O levantamentoo dos dados secundários foi realizado por meio 

de entrevista, ocorrida em 03 de janeiro de 2017, ao servidor lotado no setor de Gestão 

Ambiental, da referida Universidade. No roteiro constavam duas questões, a saber: 

Quais as ações desenvolvidas pela Gestão da UFC relacionadas ao DS? 

Qual a atual situação de cada uma delas? 

 

Relacionam-se no Quadro 12, as ações gerenciadas pela Gestão da UFC, 

constantes no PLS, que adotam práticas do DS. O fato de as ações estarem contidas no 

Plano, não significa a realização total ou parcial destas.  

 

Quadro 12. Ações e práticas sustentáveis-UFC. 

 

a) Bibliotecas e adote um livro 

b) Coleta seletiva solidária 

c) Deslocamento Sustentável 

d) Energia Elétrica, Água, Esgoto, Limpeza e Telefonia 

e) Material de consumo (licitação sustentável e redução de 
consumo) 

f) Obras sustentáveis e manutenção predial 

g) Paisagismo e Revitalização 

h) Processamento de Dados 

i) Programa de Gerenciamento de Resíduos 

j) Qualidade de Vida no Trabalho 

k) Semana do Meio Ambiente 

l) Sistema de Gestão Ambiental 

m) Terceirizados 

n) Tratamento de Reciclados 
 

Fonte: Plano de Logística Sustentável (2013).  

 

Em seguida, far-se-á um breve resumo de cada ação, é importante ressaltar que 

este detalhamento foi realizado com base no texto constante no PLS: 
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a) Em parceria com as bibliotecas - I) programa de conscientização, conservação 

e restauro dos livros; II) investimento significativo na aquisição de livros digitais; III) 

“Adote um livro”, campanha na qual, para cada capa doada aos livros da UFC, o aluno 

recebe em troca uma squeeze ou uma ecobag, ambos sustentáveis. 

 

b) Quanto à coleta seletiva - com o objetivo de ampliar, a coleta seletiva solidária, 

a UFC intenta: incentivar, todas as unidades acadêmicas e administrativas, a ingressar no 

programa de coleta seletiva; adquirir novos equipamentos e reformar galpão para 

armazenamento dos resíduos; adquirir veículo exclusivo para a coleta nos campi; realizar 

a gestão dos resíduos, inclusive laboratoriais; criar grupos responsáveis pelo 

planejamento, implantação, fiscalização e intermediação com as cooperativas que irão 

receber os resíduos de todos os campi; implantar coletores específicos nos campi e 

verificar a necessidade de novos pontos nos campi que já realizam esta ação; entre outras 

ações. 

c) Deslocamento sustentável – com o objetivo de reduzir a necessidade de 

deslocamentos através de veículos dentro dos campi e da frota da Universidade, pretende-

se, por meio de parcerias, instalar sete bicicletários, sendo um na entrada do Campus do 

Pici e seis distribuídos nas Unidades Acadêmicas, de forma que os alunos possam fazer 

os deslocamentos internos utilizando o sistema de empréstimo de bicicletas, serão 

projetadas, ainda, ciclofaixas ligando os bicicletários; e fazer acompanhamento da 

frequência dos ônibus intercampi para reduzir circulação de linhas que sejam verificadas 

como pouco utilizadas. 

 

d) Energia elétrica, água, esgoto e telefonia:  

 

 Energia elétrica – com o objetivo de reduzir os custos com energia elétrica 

e aumentar sua eficiência, a UFC intenta: adquirir equipamentos com selo 

PROCEL e “classificação A” ou de melhor classificação disponível de 

consumo de energia. As especificações irão constar nos editais da 

Comissão Permanente de Licitação da Pró-Reitoria de Administração; criar 

norma para instalação de geradores de energia, bem como prover a 

utilização compartilhada dos mesmos; criar projeto piloto de medição 

individualizada de consumo de energia para as unidades acadêmicas e criar 

um indicador de controle (kWh/aluno); desenvolver projetos que utilizem 
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energias renováveis; realizar campanhas para conscientização do uso de 

energia elétrica, reduzindo seu consumo em horários desnecessários; entre 

outras medidas. 

 

 Água e esgoto – com o objetivo de reduzir o consumo de água e aumentar 

sua eficiência nos ambientes, a UFC intenta: realizar levantamento das 

instalações hidráulicas da universidade, procurando pontos de vazamentos; 

estabelecer para as novas obras: medição individual e acessórios 

hidráulicos mais eficientes (do ponto de vista da durabilidade e da redução 

de consumo); estudar a viabilidade de armazenamento de águas pluviais 

para as novas obras; e realizar campanhas para o não desperdício da água. 

 

 Limpeza – com o objetivo de implantar técnicas de otimização e 

sustentabilidade no serviço de limpeza, a UFC intenta: inserir exigência de 

práticas sustentáveis e certificados de capacitação nos editais para 

contratação de serviços de limpeza; capacitar para redução no desperdício 

de material de limpeza; buscar junto às empresas contratadas a troca 

crescente de produtos que agridem o meio ambiente por similares de menor 

impacto, como produtos biodegradáveis e não tóxicos; e responsabilizar a 

empresa contratada pela destinação correta dos resíduos gerados. 

 

 Telefonia – com o objetivo de reduzir custos com telefonia, a UFC intenta: 

avaliar o contrato atual de telefonia fixa e móvel, e apresentar relatório 

indicando se há possibilidade de revisar o contrato para torná-lo mais 

eficiente; em conformidade com o PDI, fazer um relatório sobre como 

seria, e quais os requisitos necessários para implantação da tecnologia 

VOIP para comunicação.  

 

e) Material de consumo:  

 

 Projeto de licitação sustentável - dar preferência para aquisição de bens 

reciclados ou recicláveis de acordo com a Instrução Normativa Nº 10/2012, 

a fim de reduzir os custos e preservar o meio ambiente, além de criar uma 
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cultura de consumo responsável, valorizando produtos detentores de 

certificados ambientais: serão adquiridos copos de papel reutilizáveis, em 

substituição aos copos plásticos; na aquisição de papel A4 optar pelos 

portadores do selo FSC e pela compra compartilhada, com outras IFES do 

Nordeste com o objetivo de obter um custo unitário mais baixo; realizar 

campanhas de conscientização de escolha por produtos mais sustentáveis e 

divulgar para a comunidade acadêmica uma lista contendo esses produtos. 

 

 Redução de consumo – com o objetivo de reduzir o consumo de papel, 

copos plásticos e cartuchos de impressora, a UFC intenta: fornecer canecas 

plásticas ou squeezes para a comunidade acadêmica; reduzir a confecção de 

agendas; utilizar apenas mensagens eletrônicas (e-mail) na comunicação de 

ofícios circulares e convites internos para servidores; os trabalhos de 

conclusão de curso, monografias, dissertações e teses, deverão ser enviadas 

à biblioteca apenas em meio digital; as vias a serem entregues à banca 

examinadora deverão ser impressas em modo frente e verso; ampliar os 

contratos de locação de impressoras/copiadoras compartilhadas para todas 

as unidades; entre outras medidas. 

 

f) Obras sustentáveis e manutenção predial – com o objetivo de garantir que as 

novas obras da UFC estejam de acordo com as melhores práticas de sustentabilidade 

ambiental, a UFC intenta: revisar o Manual de Obras Públicas Sustentáveis da 

universidade, de forma a garantir diretrizes de projeto (arquitetura, estrutura e 

instalações) e padrões de execução mais completos no quesito sustentabilidade; incluir no 

edital de contratação de obras e reformas a apresentação, por parte da empresa vencedora 

do certame, o plano de gestão de resíduo da construção civil e fiscalizar sua adequada 

execução em todas as obras; garantir uma ocupação racional dos campi com critérios 

sustentáveis, com uma boa qualidade para as novas construções e com o menor impacto 

ao meio ambiente; indicar diretrizes de projetos que aproveitem ao máximo a iluminação 

natural; especificar torneiras com temporizador e vasos sanitários com bacias acopladas 

(duoflux ou ecoflux); especificar cor branca para as telhas de forma a reduzir a carga 

térmica das edificações; preservar as espécies nativas e adaptadas existentes na 

arborização dos campi e promover compensação e replantio de vegetação eventualmente 

suprimida em novas obras. 
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g) Paisagismo e revitalização – com o objetivo de harmonizar a interação da 

comunidade acadêmica com o meio ambiente, possibilitando uma melhor convivência 

com a natureza, a UFC intenta: garantir a seguridade das árvores presentes em todos os 

campi da UFC, bem como recompor as extensões geográficas afetadas, por meio de edital 

para contratação de poda com requisitos rigorosos que garantam serviço especializado, 

para manter a arquitetura e integridade física das árvores e também da rede elétrica; editar 

um catálogo com o Inventário Florestal do Pici; elaborar o georreferenciamento das 

espécies catalogados; e institucionalizar as praças e bosques de todos os campi. 

 

h) Processamento de dados – com o objetivo de adquirir equipamentos de T&I 

certificados do ponto de vista ambiental (T&I verde), que degradem menos a natureza e 

que contribuam de alguma forma com a qualidade de vida das pessoas, a UFC intenta: 

eliminar a aquisição de estabilizadores; adotar as certificações de T&I verde para 

licitações de computadores; realizar a terceirização de impressão e cópia; e substituir as 

impressoras individuais por impressão compartilhada;  

 

i) Programa de gerenciamento de resíduos - foi criado em setembro de 2005 o 

Programa de Gerenciamento de Resíduos da UFC (PROGERE) que reúne um conjunto 

de procedimentos e ações para a implantação de um sistema integrado de redução, 

reutilização e reciclagem dos diversos tipos de resíduos gerados nas unidades da UFC. 

Em 2009, em parceria com a DIURB (Divisão de Limpeza e Serviços Urbanos da UFC), 

passou a colaborar com a gestão dos resíduos recicláveis; 

 

j) Qualidade de vida no trabalho – as ações direcionadas à qualidade de vida no 

trabalho, são planejadas, promovidas e gerenciadas por uma coordenadoria específica, 

dentro da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Consta entre essas ações: 

 

 Projeto de prevenção e acompanhamento dos servidores com problemas 

decorrentes do uso/abuso do álcool e outras drogas; 

 Projeto de valorização do aposentado; 

 Projeto de preparação para a aposentadoria; 

 Projeto Elaborar – compreender e transformar os contextos de trabalho; 

 Projeto de mediação de conflitos no ambiente de trabalho; 

 Projeto mais saúde no ambiente de trabalho. 
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k) Semana do meio ambiente - realizada anualmente, desde 2003. Tendo como 

envolvidos: alunos e servidores. A Semana conta com oficinas de cultivo de hortas em 

pequenos espaços, aproveitamento de resíduos domésticos, distribuição de mudas de 

essências arbóreas nativas para arborização urbana e debates voltados para os públicos 

interno e externo à UFC. 

 

l) Sistema de gestão ambiental - após a aprovação do PLS, a Pró-Reitoria de 

Planejamento irá submeter ao Conselho Universitário a criação da Divisão de Gestão 

Ambiental, vinculada à Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica, da Pró-

Reitoria de Planejamento. Esta Divisão terá como finalidade acompanhar a execução do 

PLS, realizar as revisões e elaborar os próximos Planos. 

 

m) Terceirizados – com o objetivo de reduzir os custos com mão de obra 

terceirizada e fomentar a qualidade dos serviços oferecidos, a UFC intenta: inserir 

requisitos de treinamento para os novos editais e contratação de terceirizados, a fim de 

que os trabalhos sejam realizados com maior produtividade e qualidade; e realizar 

pesquisa de satisfação com toda a comunidade acadêmica, sobre a qualidade dos serviços 

prestados pelos terceirizados. 

 

n) Tratamento de reciclados – com o objetivo de dar continuidade à coleta de 

resíduos provenientes da Coleta Seletiva Solidária, acondicioná-los, transportá-los e tratá-

los, a fim de contribuir para uma cultura sustentável em toda a comunidade acadêmica, a 

UFC intenta: aumentar a rotatividade de coleta das unidades da UFC;  realizar doação de 

materiais recicláveis para cooperativas de catadores; realizar treinamento dos 

funcionários responsáveis pela coleta; elaborar cartazes e folhetos explicativos sobre o 

funcionamento da coleta, dos horários e frequências, armazenagem e destinação; criar 

grupo de monitoramento da coleta, do armazenamento e de doações de materiais; realizar 

campanha de incentivo, comunicação e sensibilidade a toda comunidade acadêmica.  

 

Como mencionado anteriormente, a vigência do PLS está expirada, e um novo 

Plano será elaborado. No novo documento, as ações e objetivos realizados serão mantidos e 

replicados, podendo sofrer ajustes, as demais ações e práticas serão redefinidas/realinhadas. 

Conforme descrito no método proposto, de acordo com a entrevista realizada para coleta de 
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dados, e em conformidade com o levantamento que está sendo providenciado na Divisão de 

Gestão Ambiental, segue-se uma análise global do estágio atual das ações acima descritas: 

 Ação bibliotecas e adote um livro: ação em pleno andamento, sendo realizada via 

Biblioteca Universitária; 

 Ação coleta seletiva: coordenada pela PROGERE em parceria com a DIURB, criou 

um cadastro em forma de banco de reagentes, disponibilizando para as instituições 

parceiras, devidamente cadastradas, os reagentes não utilizados nas pesquisas, e que 

iriam ser descartados, antes do final do prazo de validade, e promove a coleta dos 

materiais recicláveis em cada unidade cadastrada de forma periódica; 

 Ação deslocamento sustentável – os pontos de bicicletas compartilhadas foram 

instalados, com a ajuda de parcerias, mas ainda não existem ciclofaixas ligando os 

pontos. Em andamento ainda, em fase de levantamento das necessidades, a 

disponibilização de um aplicativo para interessados em dar ou receber carona, 

inicialmente o aplicativo estará disponível somente para os campi em Fortaleza; 

 Ação energia elétrica, água, esgoto, limpeza e telefonia – no item energia elétrica, os 

novos equipamentos são licitados sob a condição de possuir as melhores classificações 

quanto à economia de energia, o diagnóstico de consumo setorizado está em fase 

inicial, e uma campanha de conscientização sobre o uso racional da energia elétrica, 

dentro da Instituição, foi realizada com o apoio da Coordenadoria de Comunicação 

Institucional. No item água e esgoto existe a determinação da não utilização de água, 

oriunda da companhia de água e esgoto do estado do Ceará, para irrigação de plantas, 

jardins ou grama, com vistas a tentar diminuir os custos com o serviço e reduzir a 

utilização, ou subutilização, da água. No item limpeza, palestras de sensibilização 

foram realizadas com os terceirizados, envolvidos diretos, buscando maior eficiência 

no uso dos recursos, e para a redução da degradação ambiental. Há ainda a intenção de 

inclusão, no contrato de prestação de serviço, de cláusula que determine um 

treinamento, ou outra forma de conscientização, para estes terceirizados, de forma 

periódica sobre a necessidade da sustentabilidade. No item telefonia, a tecnologia 

VOIP ainda está em fase de estudo; 

 Ação material de consumo: por meio de licitação, as compras são realizadas levando 

em consideração o melhor desempenho ambiental dos produtos adquiridos. 

Gradativamente, o papel A4 está sendo substituído por um modelo próprio, com o 

timbre da UFC. Os copos de papel ainda não foram adquiridos, mas houve redução 
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significativa na solicitação de copos descartáveis, e squeezes foram distribuídos na 

comunidade acadêmica. Não há mais a impressão de agendas para alunos ou 

servidores, e os cartuchos de impressão estão sendo recondicionados; 

 Ação obras sustentáveis e manutenção predial: existe orientação formal sobre a gestão 

dos recursos residuais das obras realizadas, orientação para o aproveitamento da luz 

natural nas construções e preservação das espécies vegetais nativas, o processo de 

internalização destes procedimentos se dá de forma gradativa e, em breve, espera-se 

que a cultura do ambientalmente viável seja predominante; 

 Ação paisagismo e revitalização: houve uma palestra para todos os envolvidos no 

processo de poda nos campi de Fortaleza, e um banco catalogando as espécies está em 

fase de implementação, estuda-se, ainda, a possibilidade de substituição do gramado 

por outra forma que necessite de menor quantidade de água; 

 Ação processamento de dados: por meio de licitação, as compras priorizam 

equipamentos de TI sustentáveis, e existe orientação formal para o uso de impressoras 

compartilhadas, em substituição às impressoras individuais; 

 Ação programa de gerenciamento de resíduos e tratamento de reciclados: ainda não 

existe um espaço disponível para armazenamento dos resíduos, dificultando o 

processo, o galpão será priorizado pelo novo Plano; 

 Ação qualidade de vida no trabalho: em andamento, via PROGEP-UFC, são ações 

realizadas periodicamente;  

 Ação semana do meio ambiente: anualmente realizada, desde 2003, responsável Prof. 

Marcos Esmeraldo, Departamento de Agronomia Fitotecnia, com atividades internas e 

externas à UFC; 

 Ação sistema de gestão ambiental: em agosto de 2016 a Divisão de Gestão Ambiental, 

antes ligada hierarquicamente à Pró-Reitoria de Planejamento, passa a ser alocada na 

UFC-Infra. 
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Quanto aos gargalos que impossibilitaram a execução das ações sob a gestão da 

UFC, citam-se: 

 

a) a alteração na execução das ações propostas pelo PLS, tendo em vista haver 

uma descentralização, cada unidade responsável pela tarefa possui 

autonomia sobre a ação; 

b) escassez de orçamento e recursos específicos para a execução das referidas 

ações; 

c) existência, em determinados setores da UFC, de uma cultura que não 

prioriza ou não considera importantes as questões ligadas à gestão 

ambiental/desenvolvimento sustentável; 

d) a não adesão da comunidade acadêmica. 

 

Diante do exposto, por meio dos componentes curriculares, dos projetos PIBIC, 

das ações de extensão, e ações da gestão da UFC, que abordam as temáticas do 

desenvolvimento sustentável, percebe-se a inserção e o interesse da instituição nas emergentes 

questões ambientais, socioculturais, sociopolíticas e econômicas. 

 

4.5 Considerações 

 

Neste capítulo, consta a aplicação das quatro etapas do método proposto. A seguir, 

apresenta-se no próximo capítulo, na tentativa de relacionar o método aos objetivos geral e 

específico do trabalho, a conclusão acerca do estudo, por meio da análise dos resultados 

obtidos com a aplicação do método proposto. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste último capítulo, apresenta-se: a análise dos resultados do método proposto, 

as considerações finais e as sugestões para trabalhos futuros. Busca-se relacionar os objetivos 

específicos com as etapas do método, na tentativa de elucidar o problema do estudo. Segue, 

na próxima seção, a análise dos resultados: 

 

5.1 Análise dos resultados 

 

 Segue-se a apresentação da análise os resultados, de acordo com as etapas do 

método, e objetivos específicos. 

Para o primeiro objetivo específico, identificar em componentes curriculares, da 

graduação e pós-graduação, a existência de forma explícita, de alguma das temáticas 

trabalhadas pela DEDS/UNESCO. Foi desenvolvida a primeira etapa do método, denominada 

de  Etapa 1. A etapa conta com três subobjetivos, relacionar o número de componentes 

curriculares distribuídos por temáticas da DESDS/UNESCO, identificar quais cursos 

possuem, em sua matriz curricular, o maior número de componentes curriculares que abordam 

o DS e, por último, identificar quais Centros/Campi implementam, por meio de seus 

componentes curriculares, a sustentabilidade. 

Atualmente, a UFC conta com 125 cursos de graduação e 117 cursos stricto sensu, 

totalizando 242 cursos, destes 126 apresentam pelo menos um componente curricular ativo, 

que tratam das temáticas relativas ao desenvolvimento sustentável, em suas matrizes 

curriculares. Quanto às perspectivas, em termos percentuais, a maior concentração encontra-

se na perspectiva sociocultural, totalizando 65,9%. Nota-se que a maior parte dos 

componentes curriculares (208) consta nas estruturas curriculares da graduação, enquanto a 

menor parte (68) consta nas estruturas curriculares de cursos stricto sensu. Quanto às 

temáticas, os componentes curriculares que envolvem a temática Saúde possuem uma fatia de 

55,1% do total geral, enquanto termos como: compreensão intelectual, diversidade cultural, 

prevenção e diminuição de desastres e redução da pobreza sequer constam na relação dos 

componentes curriculares, e carecem de atenção especial, caso a universidade queira evoluir 

nas questões ligadas à sustentabilidade. Há, ainda, a necessidade de um incremento no 

número de componentes curriculares cadastrados com as emergentes temáticas. 

Os dez cursos que lideram o ranking de cursos que mais possuem em suas 

matrizes curriculares componentes curriculares com as temáticas DESD/UNESCO são: Saúde 
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Pública (PG) com 22 componentes curriculares, Odontologia em Sobral com 21, Engenharia 

Elétrica com 18 componentes curriculares, Saúde Coletiva com 16 componentes curriculares, 

Enfermagem com 15, Agronomia com 14, Medicina em Sobral com 12 componentes 

curriculares e, por fim, empatados, com 10 componentes curriculares cada curso, estão 

Administração Diurno e Psicologia em Sobral.  

Quanto aos centros/campis, unidades acadêmicas, a maior concentração encontra-

se na Faculdade de Medicina, 64 componentes curriculares. O Campus de Sobral está em 

segundo lugar com 63, e a FEAAC está em terceiro constando 47 componentes curriculares. 

Apresenta-se como um importante limitador da Etapa 1, que merece ser destacado 

nesta seção, o fato de um componente curricular, que não traz de forma explícita em seu nome 

um dos termos abordados na DEDS/UNESCO, mas que pode tratar das temáticas de acordo 

com sua ementa, ou o interesse do docente responsável por ministrá-la em sala de aula. 

Para o segundo objetivo específico, diagnosticar, nos projetos de pesquisa PIBIC e 

nas ações de extensão, a abordagem dos temas listados na DEDS/UNESCO, foi desenvolvida 

a segunda etapa do método, denominada de Etapa 2. A etapa conta com 3 subobjetivos, 

identificar a relação do número de projetos distribuídos por temáticas da DESDS/UNESCO, 

identificar quais cursos possuem o maior número de projetos e orientadores que abordam o 

DS e, por último, identificar Quais Centros/Campi implementam, por meio de seus projetos 

de pesquisa PIBIC, a sustentabilidade. 

Atualmente, a UFC conta com 752 projetos PIBIC cadastrados, destes 52 tratam 

das temáticas relativas ao desenvolvimento sustentável. Quanto às perspectivas, em termos 

percentuais, destes 52, a maior concentração encontra-se na perspectivas ambiental, 

totalizando 47,2%. Quanto aos temas, o tratamento, manuseio e tecnologia da água possui 

uma fatia de 22,6% do total, e os projetos relacionados à saúde possuem 28,2%, juntos, são os 

dois maiores tópicos apresentados em forma de projetos PIBIC com 50,8% do total. Enquanto 

termos como: direitos humanos, segurança humana, diversidade cultural, mudanças 

climáticas, desenvolvimento rural, urbanização sustentável, prevenção e diminuição de 

desastres, e redução da pobreza, sequer constam na relação dos projetos de pesquisa, e 

carecem de atenção especial, caso a universidade queira evoluir nas questões ligadas à 

sustentabilidade. Há, ainda, a necessidade de um incremento no número de projetos 

cadastrados com as emergentes temáticas. 

Dos 125 cursos de graduação, apenas 25 (representando 20% do total), 

apresentaram propostas de projetos PIBIC, com as temáticas constantes na DESD/UNESCO, 

liderando o ranking temos: em primeiro lugar Agronomia com 9 projetos (36% de 25), 
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empatados na segunda colocação temos Enfermagem, Engenharia Química e Pedagogia com 

4 projetos cada curso. Quanto aos centros/unidades acadêmicas, a maior concentração de 

projetos de pesquisa PIBIC aprovados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, temos 

liderando o ranking o centro de Ciência Agrárias com 10 projetos cadastrados, Faculdade de 

Farmácia, Odontologia e Enfermagem consta em segundo lugar com 8 projetos, em terceira 

posição, empatados, o Centro de Ciências e o Centro de Tecnologia com 7, e a Faculdade de 

Economia, Administração Atuariais, Contabilidade ocupa a quarta posição com 6 projetos. Há 

muito para ser percorrido, em termos de envolvimento dos demais cursos e unidades 

acadêmicas com a problemática da sustentabilidade, e como visto no referencial teórico deste 

trabalho, o envolvimento deve permear toda a universidade.  

Para o terceiro objetivo específico, verificar nas ações de extensão temas da 

DESD/UNESCO, foi desenvolvida a Etapa 3. A etapa conta com os seguintes três 

subobjetivos, identificar a relação do número de ações distribuídas por temáticas da 

DESDS/UNESCO, identificar quais cursos possuem o maior número de ações que abordam o 

DS e, por último, quais Centros/Campi implementam, por meio de suas ações de extensão, a 

sustentabilidade. 

Atualmente a UFC conta com 375 ações de extensão, supervisionadas via Pró-

Reitoria de Extensão, destas 29 tratam das temáticas relativas ao desenvolvimento sustentável. 

Quanto às perspectivas, em termos percentuais, a maior concentração encontra-se na 

perspectiva sociocultural, totalizando 82,75%. Há apenas uma ação cadastrada, relacionada à 

perspectiva sociopolítica e econômica, que diz respeito à redução da pobreza. Quanto aos 

temas, as ações de extensão relacionadas à saúde dominam, em termos percentuais, com 

30,2%, 16 das 29 ações, enquanto termos como: segurança humana, compreensão intelectual, 

governança, agricultura, biodiversidade, mudanças climáticas, urbanização sustentável, 

prevenção e diminuição de desastres, responsabilidade das empresas, e economia de 

mercados, sequer constam na relação dos projetos de pesquisa, e carecem de atenção especial, 

caso a universidade queira evoluir nas questões ligadas à sustentabilidade. Há, ainda, a 

necessidade de um incremento no número de ações cadastradas com as emergentes temáticas. 

A análise das ações de extensão foi realizada apenas para os 

centros/faculdades/institutos/campi. A maior concentração de ações aprovadas, liderando o 

ranking, está na faculdade de medicina, 9 das 16 ações, representando 55,17%. O Centro de 

Humanidades consta em segundo lugar com 5 ações, em terceira posição encontra-se a 

Faculdade de Educação com 4 ações de extensão. Aproximadamente apenas 7% das ações de 

extensão possuem relação com o desenvolvimento sustentável, de acordo com os temas 
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constantes na DESD/UNESCO. Das etapas do método, esta é a que apresenta menor 

representatividade (em termos percentuais e ações) relacionadas às temáticas 

DESD/UNESCO.  

Para o quarto e último objetivo específico, identificar ações, coordenadas pela 

Gestão da UFC, relacionadas aos assuntos tratados na DEDS/UNESCO. Foi desenvolvida a 

última etapa no método, denominada Etapa 4. A etapa conta com os dois subobjetivos, 

identificar as ações promovidas via Gestão, que adotam práticas do DS, e os possíveis 

gargalos que impossibilitam a execução das ações.  

A análise das ações promovidas/gerenciadas pela Gestão da UFC, e seus 

respectivos gargalos, constante no final da seção 4.4, foi realizada de acordo com a coleta de 

dados, conforme descrito no método proposto, e em conformidade com o levantamento que 

está sendo providenciado via Divisão de Gestão Ambiental, unidade responsável gestora do 

PLS. O Plano de Logística Sustentável, conforme dito anteriormente, está expirado, e as ações 

propostas estão em processo de consolidação, pela referida Divisão, visando à elaboração do 

novo Plano. 

Na próxima seção, apresentam-se as considerações finais deste trabalho, com as 

indicações de temas para futuras pesquisas. 

 

5.2 Considerações finais 

 

Conforme exposto no estudo, o método proposto foi executado, na análise dos 

dados, verifica-se a fase embrionária, em que a UFC se encontra, quanto à evolução da 

inclusão das emergentes necessidades do Desenvolvimento Sustentável, em seus eixos de 

atuação: ensino, pesquisa, extensão e gestão. É nítido o interesse da Instituição em evoluir nas 

questões sustentáveis, mas há um extenso caminho a ser percorrido, e a universidade deve ser 

exemplo de disseminação e prática dessas temáticas. A preocupação com as futuras gerações 

perpassa os limites físicos de uma universidade, mas encontra no movimento educacional, de 

transmissão de valores, seu alicerce.  Vivemos em uma sociedade de realidade 

multidimensional, e os múltiplos conhecimentos, os diversos setores e departamentos devem 

se unir em busca de uma universidade multidisciplinar e sustentável.  

A UFC, que é referência em diversos aspectos, deve primar, ainda, por ser 

referência na sustentabilidade de suas ações, em todos os eixos, e melhor definir ou redefinir, 

um modelo de ações estratégicas que deem suporte a essa nova realidade com brevidade. 
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Quanto às sugestões para trabalhos futuros, há muito a ser explorado sobre o 

assunto, sugere-se, inicialmente, uma análise minuciosa da relação entre o que foi proposto x 

o que foi realizado do PLS da instituição, ou um estudo mais aprofundado sobre os 

motivadores das ações, contidas no Plano, que envolvem as temáticas do DS constantes na 

DESD/UNESCO. Um trabalho quantitativo também pode ser realizado, após a análise deste 

estudo qualitativo, com vistas a ampliar e aprofundar a visão nos eixos de atuação da 

universidade, quanto às questões ligadas ao Desenvolvimento Sustentável. Sugere-se, ainda, a 

criação de um instrumento, utilizando o método proposto neste estudo, com métricas e 

parâmetros, que possa ser utilizado por outras IFES, interessadas na mensuração das temáticas 

do DS. 
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6 APÊNDICE A 

 

Quadro 5. Relação de componentes curriculares com os temas da 

DEDS/UNESCO. Continua. 

 

nº  de  
componentes 

Curso Nível Unidade 

22 SAÚDE PÚBLICA PG FAMED 

21 ODONTOLOGIA G SOBRAL 

18 ENGENHARIA ELETRICA G CT 

16 SAÚDE COLETIVA PG FAMED 

15 MEDICINA G FAMED 

15 ENFERMAGEM G FFOE 

14 AGRONOMIA G CCA 

12 MEDICINA G SOBRAL 

10 PSICOLOGIA G SOBRAL 

10 ADMINISTRAÇÃO (DIURNO) G FEAAC 

9 CIÊNCIAS ECONÔMICAS (NOTURNO) G FEAAC 

9 ENGENHARIA ELÉTRICA - SOBRAL G SOBRAL 

8 ENGENHARIA CIVIL G CT 

8 SAÚDE DA FAMÍLIA PG FAMED 

8 ODONTOLOGIA G FFOE 

7 CIÊNCIAS ECONÔMICAS (DIURNO) G FEAAC 

7 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS G CCA 

6 PSICOLOGIA G CH 

6 BIOTECNOLOGIA (RENORBIO) PG CC 

6 CIÊNCIAS SOCIAIS (DIURNO) – LICENCIATURA G CH 

6 TECNOLOGIA EM GESTÃO DE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS G PROGEP 

5 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA PG FEAAC 

5 CIÊNCIAS SOCIAIS (DIURNO) – BACHARELADO G CH 

4 ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO) G FEAAC 

4 DIREITO (DIURNO) G FADIR 

4 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (VESPERTINO-NOTURNO) G IEFES 

4 ENGENHARIA DE ENERGIAS E MEIO AMBIENTE G CT 

4 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA G CT 

4 FINANÇAS G SOBRAL 

4 GEOGRAFIA – BACHARELADO G CC 

4 GEOGRAFIA - LICENCIATURA G CC 

3 CIÊNCIAS AMBIENTAIS G LABOMAR 
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Quadro 5. Relação de componentes curriculares com os temas da 

DEDS/UNESCO. Continuação. 

 

nº  de  
componentes 

Curso Nível Unidade 

3 CIÊNCIAS ATUARIAIS G FEAAC 

3 COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA G ICA 

3 DIREITO (NOTURNO) G FADIR 

3 EDUCACAO FÍSICA - BACHARELADO (DIURNO) G IEFES 

3 FISIOTERAPIA G FAMED 

3 HISTÓRIA – BACHARELADO G CH 

3 HISTÓRIA – LICENCIATURA G CH 

3 PEDAGOGIA (NOTURNO) G FACED 

3 ZOOTECNIA G CCA 

3 CIÊNCIAS ECONÔMICAS G SOBRAL 

2 BIOTECNOLOGIA G CC 

2 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO G CC 

2 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (DIURNO) G FEAAC 

2 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NOTURNO) G FEAAC 

2 CIÊNCIAS SOCIAIS (NOTURNO) – BACHARELADO G CH 

2 DANÇA – BACHARELADO G ICA 

2 DANÇA – LICENCIATURA G ICA 

2 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
(UFPI/UFRN/FUFSE/ESC-BA) 

PG 
CC 

2 DESIGN - MODA G ICA 

2 ECONOMIA PG FEAAC 

2 ECONOMIA DOMÉSTICA – BACHARELADO G CCA 

2 EDUCACAO FÍSICA – LICENCIATURA (VESPERTINO-NOTURNO) G IEFES 

2 ENGENHARIA DE MINAS - CRATEÚS G CRATEÚS 

2 ENGENHARIA DE SOFTWARE - QUIXADÁ G QUIXADÁ 

2 FARMÁCIA G FFOE 

2 FÍSICA – BACHARELADO G CC 

2 LETRAS - ESPANHOL G CH 

2 LETRAS - INGLÊS G CH 

2 MÚSICA - LICENCIATURA G ICA 

2 OCEANOGRAFIA G LABOMAR 

2 PEDAGOGIA (DIURNO) G FACED 

2 PEDAGOGIA DA TERRA G FACED 

2 QUÍMICA - BACHARELADO G CC 
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Quadro 5. Relação de componentes curriculares com os temas da 

DEDS/UNESCO. Continuação. 

 

nº  de  
componentes 

Curso Nível Unidade 

2 QUÍMICA INDUSTRIAL G CC 

2 SECRETARIADO EXECUTIVO G FEAAC 

2 SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS (DIURNO) G UFC VIRTUAL 

2 SOCIOLOGIA PG CH 

2 MAGISTÉRIO INDÍGENA TREMEMBÉ SUPERIOR - SOBRAL G SOBRAL 

2 TEATRO - LICENCIATURA G ICA 

1 GEOLOGIA PG CC 

1 ARQUITETURA E URBANISMO G CT 

1 BIBLIOTECONOMIA G CH 

1 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  - CRATEÚS G CRATEÚS 

1 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - QUIXADÁ G QUIXADÁ 

1 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - RUSSAS G RUSSAS 

1 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS G CC 

1 CIÊNCIAS SOCIAIS (NOTURNO) – LICENCIATURA G CH 

1 CINEMA E AUDIOVISUAL G ICA 

1 COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO G ICA 

1 COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO DA TERRA G ICA 

1 DESIGN DIGITAL - QUIXADÁ G QUIXADÁ 

1 DIREITO PG FADIR 

1 ECOLOGIA E RECURSOS NATURAIS PG CC 

1 ECONOMIA DOMÉSTICA – LICENCIATURA G CCA 

1 ECONOMIA ECOLÓGICA G CCA 

1 ECONOMIA RURAL PG CCA 

1 EDUCACAO FÍSICA - LICENCIATURA (DIURNO) G IEFES 

1 ENGENHARIA AMBIENTAL - CRATEÚS G CRATEÚS 

1 ENGENHARIA CIVIL - CRATEÚS G CRATEÚS 

1 ENGENHARIA CIVIL - RUSSAS G RUSSAS 

1 ENGENHARIA DE ALIMENTOS G CCA 

1 ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO G CC 

1 ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - QUIXADÁ G QUIXADÁ 

1 ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - SOBRAL G SOBRAL 

1 ENGENHARIA DE PESCA G CCA 

1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - RUSSAS G RUSSAS 

1 ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES G CT 
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Quadro 5. Relação de componentes curriculares com os temas da 

DEDS/UNESCO. Conclusão. 

 

nº  de  
componentes 

Curso Nível Unidade 

1 ENGENHARIA DE TELEINFORMÁTICA (DIURNO) G CT 

1 ENGENHARIA DE TELEINFORMÁTICA (NOTURNO) G CT 

1 ENGENHARIA MECÂNICA G CT 

1 ENGENHARIA MECÂNICA - RUSSAS G RUSSAS 

1 ENGENHARIA METALÚRGICA G CT 

1 ENGENHARIA QUÍMICA G CT 

1 ESTATÍSTICA G CC 

1 ESTILISMO E MODA G ICA 

1 FILOSOFIA G ICA 

1 FINANÇAS G FEAAC 

1 FÍSICA - LICENCIATURA G CC 

1 GASTRONOMIA G ICA 

1 GEOGRAFIA PG CC 

1 LETRAS G CH 

1 LETRAS - LIBRAS G CH 

1 LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA PITAKAJA G CH 

1 MATEMÁTICA - BACHARELADO G CC 

1 MATEMÁTICA - LICENCIATURA G CC 

1 MATEMÁTICA INDUSTRIAL G CC 

1 MÚSICA-SOBRAL G SOBRAL 

1 QUÍMICA - LICENCIATURA G CC 

1 REDES DE COMPUTADORES - QUIXADÁ G QUIXADÁ 

1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CRATEÚS G CRATEÚS 

1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - QUIXADÁ G QUIXADÁ 

1 SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS (NOTURNO) G UFC VIRTUAL 

1 TECNOLOGIA EM GESTÃO DA QUALIDADE G PROGEP 

1 PSICOLOGIA PG CH 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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