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RESUMO 

 

É cada vez mais importante inserir a temática da sustentabilidade na sociedade, procurando 

educar e conscientizar os indivíduos quanto à prática de ações voltadas à conservação do meio 

ambiente e incentivo a atitudes sustentáveis. Diante a seriedade na busca por soluções que 

minimizem os impactos ambientais nas organizações buscou-se analisar nesta monografia os 

hábitos sustentáveis dos docentes do departamento de administração da Universidade Federal 

do Ceará, tendo por intuito também investigar o nível de consciência sustentável e o 

comportamento dos mesmos. Qualificado como qualitativo, quantitativo e descritivo os 

resultados apresentados foram coletados de uma amostra de 29 professores do departamento de 

administração da Universidade. Os resultados sugerem que os docentes possuem um nível alto 

de consciência sustentável quanto ao desperdício de água, interesse e influência sobre os 

assuntos ambientais, apresentando um maior percentual positivo nessas questões. Assim, das 

estatísticas inclinadas a hábitos menos sustentáveis foi constatado que ler rótulos na busca por 

informações ambientais, preferir produtos com embalagens que podem ser recicladas, comprar 

produtos usados e o uso de sacolas reutilizáveis foram as práticas que menos tiverem sucesso. 

Este estudo contribuiu para a evolução do debate dessa temática, no qual se insere em um 

ambiente formador de opinião, culminando na promoção de uma educação ambiental mais 

profunda. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, comportamento, consciência ambiental, meio ambiente, 

educação ambiental. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

It is increasingly important to insert the theme of sustainability in society, seeking to educate 

and make individuals aware about the practice of actions aimed at conserving the environment 

and encouraging sustainable attitudes. In view of the seriousness in the search for solutions that 

minimize environmental impacts in organizations, we sought to analyze in this monograph the 

sustainable habits by professors of the administration department of the Universidade Federal 

do Ceará, college with the aim of also investigating the level of sustainable consciousness and 

their behavior. Qualified as qualitative, quantitative and descriptive the presente results were 

collected from a sample of 29 professors from the College administration department. The 

results suggest that professors have a high level of sustainable awareness regarding waste of 

water, interest and influence on environmental issues, presenting a higher positive percentage 

in these issues. These statistics inclined to less sustainable habits, it was found that reading 

labels in the search for environmental information, preferring products with recyclable 

packaging, buying used products, and using reusable bags were the least successful practices. 

This study contributed to the evolution of the debate on this theme, which is part of an opinion-

forming environment, culminating in the promotion of a deeper environmental education. 

 

Key words: Sustainability behavior, environmental awareness, environment, environmental 

education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desafio de fomentar hábitos sustentáveis no cenário atual vem sendo cada vez 

mais urgente. A sustentabilidade e a preocupação com o consumismo exagerado dos recursos 

naturais já são temas bem emergentes, porém a sociedade ainda alimenta níveis de consciência 

insipientes que fomentam comportamentos nocivos de exploração dos recursos. Com este 

cuidado, muitas organizações já visam minimizar os impactos negativos por elas causados ao 

meio ambiente. Nessa perspectiva, Quadros e Tavares (2014) afirmam que diminuir a 

quantidade de bens usados na produção e configurar processos para suprimir os impactos 

ambientais, além de contribuir para o bem do planeta, traz retorno positivo competitivo e 

financeiro para as empresas.  

Para Bedante (2004), a consciência ambiental pode ser conceituada como a 

inclinação de um indivíduo em se estabelecer a favor ou em desacordo com os assuntos 

ambientais. Desse modo, os indivíduos com mais elevado grau de consciência ambiental são 

mais favoráveis a fazer escolhas ponderando o impacto ambiental de seus comportamentos e 

ações. O comportamento dos indivíduos reflete-se em todos os ambientes em que se encontram, 

nesse sentido, quando se encontram dentro das organizações tendem a hábitos que já estão 

incorporados em seus costumes diários. Alinhada a esta percepção, Amâncio (2005) argumenta 

que a missão da educação ambiental é promover um pensamento crítico e causar reflexão no 

comportamento e impactos que as escolhas dos indivíduos tem dentro da coletividade. 

Já para Alves, Junior (2010. p. 69) "a sustentabilidade das empresas vem sendo 

questionada’’. Segundo o autor supracitado os empresários têm seus verdadeiros interesses 

envoltos dos retornos financeiros. Estes, estão mais preocupados se suas empresas correm risco 

de desvalorizarem-se, caso suas marcas sejam acusadas de conivência com crimes ambientais. 

Outrossim, uma pesquisa realizada pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria 

com outras instituições, revelou a preocupação em conscientizar ainda mais a sociedade em 

relação a preservação ambiental. Para tanto, o Instituto Synovate foi incumbido pelo Walmart 

Brasil e pelo Ministério do Meio Ambiente a coordenar um estudo em onze estados brasileiros, 

escolhidos por apresentarem um alto nível de consumo. Tal estudo, pautou-se numa amostra de 

1.100 respondentes, cujo foco da pesquisa foi direcionado a investigar os comportamentos, 

concepções e atitudes dos brasileiros a respeito da proteção ao meio ambiente e à prática de 

hábitos de consumo mais responsáveis. O estudo concluiu que 59% da amostra interrogada 

tinha convicção que a conservação dos recursos naturais seria essencial para incutir um 

desenvolvimento econômico da população e que a adoção de hábitos sustentáveis seria 
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excepcionalmente necessária (BRASIL, 2010). Nota-se, que a maioria dos respondentes 

mostraram-se cientes das responsabilidades de preservação do meio ambiente e dos impactos 

positivos que os novos comportamentos trariam.  

As organizações estão cada vez mais atentas às mudanças da sociedade, e já há uma 

alerta grande no que tange o desafio de ser ecologicamente correto. As empresas na busca de 

se tornarem cada vez mais competitivas buscam sempre inovar e suprir as demandas da 

sociedade. Não só as empresas privadas estão atentas às tendências sustentáveis, as 

organizações públicas também estão se voltando para a urgência do pedido de socorro do 

planeta. 

Nas últimas décadas, a compreensão de gestão ambiental vem sendo usada para 

abranger, além da administração pública de sustentabilidade ambiental, também os projetos de 

ação ambiental elaborados por organizações e instituições privadas não governamentais, de 

maneira a gerenciar praticas dentro dos princípios de preservação ao meio ambiente nas 

diversas organizações públicas (COGO, 2011) 

O presente trabalho terá como campo de pesquisa o departamento de administração 

da Universidade Federal do Ceará. A pesquisa, em suma, visa investigar o nível de consciência, 

comportamentos e hábitos dos docentes à respeito da sustentabilidade e das ações focadas num 

consumo sustentável.  

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Desse modo, entendendo-se o desafio de fomentar na sociedade o comportamento 

e a consciência sustentável, é fundamental compreender como os indivíduos se comportam 

dentro das organizações, no que tange aos hábitos de educação ambiental. As práticas 

sustentáveis precisam agir como direcionadoras das estruturas e diretrizes das organizações, e 

não apenas com ações isoladas (MARCONDES, 2014).  

 É essencial comunicar a urgência de adotar um novo entendimento referente às 

questões ambientais (LEFF, 2007). O pensamento de Leff (2007) traz a reflexão que a crise 

ambiental também se traduz em uma crise de conhecimento e compreensão. Com isso é 

necessária uma reeducação de hábitos e conscientização da sociedade, sendo essa composta por 

qualquer camada social.    

Guimarães, Viana e Costa (2015), consideram que os comportamentos de consumo 

da população atual são os principais causadores de danos ao meio ambiente, ocasionando um 
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dos mais discutidos desafios contemporâneos. Estes, na maioria dos casos, ocorrem pelo fato 

de os consumidores não tomarem consciência de que há consequências de suas ações. Por sua 

vez, estas ações são causadas pelas suas próprias atitudes, além de não notarem que são afetados 

diretamente. Assim, é possível perceber que os efeitos negativos destas ações, impactam de 

modo significativo na sociedade. 

A sustentabilidade é um tema recorrente no cenário mundial. Segundo Queiroz 

(2003, p. 18-19) [...] “as grandes organizações internacionais, blocos econômicos e círculos de 

debate atuantes nos mais variados campos temáticos passaram a incorporar o conceito de 

desenvolvimento sustentável em suas pautas de trabalho”. Vários grupos e instituições já 

promovem discussões nessa área, a fim de minimizarem os impactos e a degradação do meio 

ambiente. Dessa maneira se faz necessário fomentar práticas sustentáveis também dentro do 

ambiente laboral (MARCONDES, 2007). 

A partir do momento que a sociedade adota uma nova configuração no modo de 

pensar e agir e adquire um novo comportamento, as organizações compreendem a exigência de 

se ajustar para prosseguir competitivamente no mercado (GUIMARÃES; VIANA; COSTA, 

2015). 

Com base na problemática descrita, evidencia-se a seguinte questão: qual o nível 

de consciência e comportamento sustentável dos profissionais inseridos na instituição de ensino 

em estudo? 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

A seguir são expostos os objetivos gerais e específicos desta monografia. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Compreender os desafios enfrentados nas organizações no que tange às práticas 

sustentáveis, uma vez que o cerne deste trabalho, é verificar o nível de consciência e o 

comportamento sustentável de professores do departamento de administração da Universidade 

Federal do Ceará. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
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a) avaliar a Consciência ambiental dos professores ligados ao departamento de 

administração de uma instituição de ensino superior público do Ceará. 

b) Verificar o Comportamento sustentável dos colaboradores professores que integram 

o ao departamento de administração da Universidade Federal do Ceará. 

c) classificar os colaboradores com base na metodologia do teste de consumo consciente 

realizada por Ribeiro e Veiga (2011). 

 

 

 

1.3 Justificativas 

 

Em um cenário de grandes desajustes ambientais, onde o desequilíbrio entre o 

homem e a natureza causam efeitos agressivos ao ambiente e por consequência também a 

sociedade, é urgente a mudança de hábitos. O desenvolvimento sustentável acontecerá, se com 

o decorrer do tempo, as dimensões sociais, econômicas e ambientais conciliarem-se na busca 

do equilíbrio entre as partes. Para isso devem atender às limitações existentes e se adequarem 

aos objetivos individuais, que se consolidam coletivamente (SILVA, 2006).   

As organizações estão cada vez mais preocupadas com os avanços e as tendências 

ecológicas que têm emergido da sociedade atual. Elas estão mais atentas às pressões da 

sociedade para continuarem competitivas, além da preocupação em reduzir os impactos 

causados por suas atividades. Segundo a ABNT NBR a ISO 14001:2015 tem como principal 

objetivo “instigar às organizações a criarem uma estrutura para a proteção do meio ambiente e 

possibilitar uma resposta às mudanças das condições ambientais em equilíbrio com as 

necessidades socioeconômicas”.  Conhecido que a ISO 14001 na sua nova interpretação 

também possibilita rendimentos econômicos, pois minimiza o consumo de recursos nas 

empresas, ela se coloca com maior atrativo para ser adotada pelas organizações. 

Em consonância com esse entendimento, originada em 1972, a Organização das 

Nações Unidas Meio Ambiente, traz entre seus mais relevantes objetivos “manter o meio 

ambiente em monitoramento, alertar os povos sobre problemas e ameaças ao meio ambiente e 

recomendar medidas para melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os 

recursos ambientais das gerações futuras”. Dessa forma é essencial que o indivíduo, as 

instituições e a sociedade como um todo, procurem fomentar hábitos conscientes, sabido que 

os recursos da natureza são limitados. Segundo Silva (2006) motivar e conservar o 
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desenvolvimento sustentável compreende formar sociedades que atendam suas expectativas e 

necessidades no presente, sem reduzir as oportunidades para as gerações futuras. 

Por isso, faz-se indispensável a conscientização e a adoção de práticas sustentáveis, 

para que as atitudes de consumo desenfreadas do presente não causem danos ainda mais 

intensos do que os já provocados até o momento. 

  

1.4 Organização do trabalho  

 

Essa investigação está estruturada em cinco seções. A primeira seção constitui-se 

na presente introdução. A segunda, é subdividida em tópicos acerca da sustentabilidade, 

dimensões ambientais, consciência e comportamento sustentável e consumo consciente, 

convenientes ao tema analisado. 

 Na terceira, por sua vez, é tratada a metodologia que se aplicou ao estudo, conforme 

apresentada previamente no tópico anterior. A quarta, contempla a apresentação dos resultados 

e verificação dos dados que foram coletados. E, por fim, a quinta, onde se expressa as 

considerações finais a respeito dos resultados obtidos da pesquisa. 
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2 SUSTENTABILIDADE 

 

Segundo Gonçalves (2008) no princípio o vínculo entre o homem e natureza era 

divino, transpassado pela cultura mística que conferia a um deus os acontecimentos 

manifestados pela natureza. Assim o ser humano absorvia-se das responsabilidades 

catastróficas surgidas no meio ambiente, atribuindo-as a vontade de um ser superior. Nesse 

tempo, a extração dos recursos naturais ambicionava unicamente a sustentabilidade e a 

sobrevivência, dando-se, consequentemente em curta escala, sem potencial de geração de alto 

impacto negativo (BARBIERI, 2011).  

Não é de agora o vínculo entre o homem e a natureza, essa relação vem dos 

primórdios, todavia, a concepção de mundo passou por mudanças. Na proporção em que os 

padrões históricos e culturais transformaram-se, o comportamento amigável que ligava o 

homem a natureza sofreu alterações. As ações humanas se tornaram agressivas ao meio 

ambiente, levando assim, a uma desarmonia entre eles (GONÇALVES, 2008). 

Com o crescimento populacional, enriquecido pelo afastamento entre homem e 

natureza, irrompeu a necessidade de aumentar, em volume e velocidade, a exploração em 

excesso dos recursos naturais, potencializando à fabricação de bens e serviços. Sendo desse 

processo a natureza fonte fornecedora de produtos primários que com o descarte se tornará 

resíduo não integrante do ciclo de retorno da mesma (MENDONÇA, 2005). Com o 

desenvolvimento demográfico, a superpopulação mundial, ocorreu a necessidade de atender 

novas demandas desses seres. Houve a precisão de subtrair mais recursos do planeta. Essa 

manifestação eclodiu em uma escassez dos bens extraídos da natureza e acelerou os desgastes 

ambientais. 

Com a revolução industrial no século XIX, o surgimento da máquina a vapor e da 

eletricidade, que modificaria os processos produtivos, a sociedade não via nenhuma agressão 

ao meio ambiente, e não imaginava a finitude dos recursos naturais (PAULA et al., 2017). Nota-

se que a era industrial trouxe grandes avanços para sociedade, mas como ela veio também a 

degradação desenfreada e a utilização dos recursos em larga escala. Houve um aumento 

significativo da poluição atmosférica, desmatamento, contaminação da água, causando 

desequilíbrio ao planeta.  

A preocupação com a sustentabilidade originou-se com maior destaque por volta 

da década de 70. A primeira Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, conhecida 

como Conferência de Estocolmo, foi uma grande reunião acontecida em 1972, onde esteve 

presente os chefes de estado, para tratar das questões relacionadas à degradação do meio 



21 
 

ambiente. Nessa ocasião foi criado um documento nomeado “Nosso Futuro Comum”. O 

registro contemplava a atenção que precisava ser dada na adoção de novos hábitos de 

desenvolvimento econômico, suficiente para manter o progresso e assegurar que as seguintes 

gerações usufruem dos recursos necessário para uma sobrevivência digna (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972).  

Segundo Veiga (2010) a definição de sustentabilidade até os anos de 1970 era 

somente um conceito técnico. Uma linguagem adotada por cientistas para caracterizar à 

faculdade dos ecossistemas de serem resistentes se adaptarem às mudanças ambientais. O termo 

sustentabilidade, diferente do que temos hoje, se delimitava as transformações e a capacidade 

que o conjunto de comunidade biótica tinha de se ajustar ao meio em que viviam, esse conceito 

se tornou mais amplo nos últimos anos, com o sentido de continuidade.  

O conceito de sustentabilidade pode ser entendido pelo termo “sobrevivência” em 

um ponto de vista mais abrangente. Sobrevivência da terra, dos seres, da humanidade, das 

empresas. “Buscar a sustentabilidade é almejar a perenidade” (ALMEIDA, 2002, p. 10). 

É interessante destacar também, a diferença entre os termos desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade. Muitas vezes são utilizadas como sinônimos, mas enquanto a 

sustentabilidade refere-se à habilidade de conservar algo em uma condição continua, o 

desenvolvimento sustentável atua na interatividade e manutenção do equilíbrio dinâmico do 

processo a longo prazo. A sustentabilidade pode ser considerada como o objetivo central do 

desenvolvimento sustentável, uma vez que os contextos de um sistema se associam para um 

curso constante de desenvolvimento (JIMÉNEZ HERRERO, 2000). 

Com intenção de expandir o entendimento sobre sustentabilidade, serão 

apresentados algumas perspectivas e definições de diversos autores, conforme exibidas no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 - Conceitos de Sustentabilidade 

REFERÊNCIA COMPREENSÃO DE SUSTENTABILIDADE 

Barreto (2004) 
A compreensão de sustentabilidade visa algo capaz de ser duradouro, 

suportável e conservável com um objetivo de permanecer constante. 

Almeida (2007. p. 29) 

 “A noção de sustentabilidade pode ser melhor entendida quando atribuímos 

um sentido amplo à palavra “sobrevivência”. O desafio da sobrevivência - 

luta pela vida - sempre dominou o ser humano”. 

Martins e Cândido 

(2010, cap.1) 

“A sustentabilidade significa a possibilidade de se obterem continuamente 

condições iguais ou superiores de vida em um dado ecossistema 

vislumbrando o sustentáculo da vida”. 

Boff Leonardo (2011, 

cap. 1) 

“Sustentabilidade é um modo de ser e de viver que exige alinhar as práticas 

humanas às potencialidades limitadas de cada bioma e às necessidades das 

presentes e das futuras gerações”. 

Freitas (2012. p. 41) 

“Trata-se de um princípio constitucional que determina, com eficácia direta 

e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização 

solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente incluso, 

durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no 

intuito de assegurar preferencialmente de modo preventivo e precavido, no 

presente e no futuro, o direito ao bem-estar. ” 

 

Feil e Schreiber 

(2017.p.673-681) 

“A sustentabilidade é um termo que expressa a preocupação com a qualidade 

de um sistema que diz respeito à integração indissociável (ambiental e 

humano), e avalia suas propriedades e características, abrangendo os 

aspectos ambientais, sociais e econômicos” 

Fonte: Elaborado pela autora, (2019).  

 

De acordo com Delbono (2016), a degradação ambiental é resultante do processo 

de imposição do sistema capitalista, que associa a produção em massa e o consumo exacerbado 

e a aquisição do lucro mediante a retirada dos recursos naturais. Em consonância com o autor 

supracitado, o sistema capitalista fomenta hábitos insustentáveis, visando a aquisição de lucros 

e ganhos econômicos. A matéria-prima extraída do meio ambiente se apresenta de forma 

limitada, sendo insuficiente para sustentar a frenética demanda do consumo atual.  
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Para Zulauf (2014), o meio ambiente ao passar dos séculos padeceu com os 

desgastes dos recursos ambientais, a variedade de seres vivos propende a se diminuir, o 

revigoramento e monitoramento da agressão ambiental, nessa visão, devem ser estritamente 

organizadas e efetivos. Os seres vivos sofrem diretamente com a degradação ambiental, muitas 

espécies já foram extintas, outras já tiveram sua população reduzida. O próprio ser humano já 

sofre as consequências dos desastres ambientais. 

Guimarães (2012), dentre os inúmeros desafios que tangenciam a sustentabilidade 

ambiental, predomina-se as alterações climáticas causada pelas interferências antrópicas. 

Perpassam-se nesse cenário as emissões de gases advindo das queimas de combustíveis fósseis 

e a poluição dos rios, além da redução da biodiversidade, que são geradas, principalmente, por 

prejuízos significativos das florestas nativas e por emissões de contaminantes, com ênfase a 

concentração de substâncias químicas que, em forma de resíduos expelidos pelas atividades do 

homem, se acumulam nos mares e causam, extinção as espécies que vivem nesse meio. 

No Brasil, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável estão explícitos na 

Lei, porém os hábitos da nação ainda não correspondem à norma. O país detém de uma das 

legislações mais evoluídas, que determina às empresas a obrigatoriedade de práticas 

sustentáveis. Na Constituição Federal de 1988 estão apresentadas diretrizes voltadas ao meio 

ambiente. Na ordem “Dos princípios gerais da atividade econômica”, em seu artigo 170 e 255, 

trata o desenvolvimento sustentável com as seguintes definições: 

Art. 170 A expressão do desenvolvimento sustentável, pois retrata a limitação da 

atuação para o uso racional dos recursos a fim de garantir a qualidade de vida e o meio 

ambiente. Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

Por meio da Lei, a sociedade brasileira atribui ao governo e a coletividade a 

responsabilidade de resguardar e preservar o ambiente para garantir a sobrevivência e o 

equilíbrio das gerações futuras, de acordo com a possibilidades factível de harmonizar a 

qualidade de vida e o limite do meio ambiente (ARTIGO 225, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL). 

 

2.1 Dimensões da Sustentabilidade 

 

A sustentabilidade pode ser compreendida e caracterizada com base em diferentes 

dimensões. No entanto, Fialho et al. (2008, p. 106) asseguram que “apesar de apresentarem 
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similaridades nas áreas prioritárias identificadas, as dimensões são interdependentes, ou seja, 

não é possível isolá-las”. 

Triple Bottom Line (tríplice linha de resultados líquidos) foi um conceito suscitado 

pela consultoria britânica SustainAbility. Esse modelo veio a ser popularmente conhecido no 

contexto empresarial com o lançamento em 1997 do livro "Canibais com garfo e faca", de John 

Elkington, um dos coproprietários da empresa. O modelo triple bottom line é citado 

frequentemente e inspirou muitas variações. Tal como o modelo dos 3 Ps, do inglês Profit, 

People, Planet (Lucros, Pessoas e planeta), que expressa as três dimensões da sustentabilidade: 

a econômica, social e ambiental. (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009).  

Mattioda e Canciglieri (2012) também afirmam que o conceito de Triple Bottom 

Line foi arquitetado pelo britânico John Brett Elkington por volta dos anos 90, o termo engloba, 

além das dimensões monetárias, as dimensões sociais e ambientais. Assim traz um elo entre as 

três áreas, de maneiras que as mesmas desafiem-se a andar em harmonia. O TBL foca-se na 

execução da relação entre os rendimentos econômicos, humanos e os do planeta, por vezes 

denominado de três: Economia, Ecologia e Equidade. 

O parâmetro econômico refere-se essencialmente aos objetivos financeiros da 

organização. Comumente reconhecido como investimento financeiro e lucros. O parâmetro 

ambiental está voltado a contenção dos impactos ambientais e de extração de recursos naturais. 

O parâmetro social, por sua vez, favorece as questões de bem-estar social dos indivíduos e dos 

stakeholders das organizações, bem como refere-se às colisões coletivas e visa a diminuição 

das disparidades sociais (ELKINGTON, 2000). 

 Segundo Mattioda e CanciglieriI (2012), o Triple Bottom Line é um instrumento 

que auxilia na incorporação dos propósitos da sustentabilidade nas estratégias do mercado, 

balanceado objetivos econômicos com os cuidados e responsabilidades sociais e ambientais. 

Originando assim nova proporção de desempenho empresarial. A proposta do TBL é trazer um 

equilíbrio entre as relações do homem e seus interesses com a natureza. Potencializando assim 

sobriedade na saciedade da demanda do mercado, suprindo a necessidade dos indivíduos de 

forma que a natureza não seja aniquilada.  

Elkington (2000) ainda refere-se ao conceito do Tripé da sustentabilidade como a 

qualidade que direciona a gestão da sustentabilidade alicerçada com base nas dimensões 

econômicas, sociais e ambientais, sendo o “equilíbrio da prosperidade econômica, da qualidade 

ambiental e da justiça social”. 

Com a propagação do termo sustentabilidade, o conceito do TBL (Triple Bottom 

Line) ou o Tripé da sustentabilidade (Figura 1), passou a englobar as perspectivas econômicas, 
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sociais e ambientais, assim favoreceu ainda mais a discutição no meio científico e fazer parte 

das estratégias das organizações na geração de valor (ELKINGTON, 1997). 

Figura 1 - Triple Bottom Line ou Tripé da Sustentabilidade.  

  

Fonte: Elaborado pela autora (2019), baseado no modelo de Elkington (2012). 

 

 De acordo com Barbosa (2008) os elementos principais para o desenvolvimento 

sustentável constitui-se em: desenvolvimento econômico, preservação ambiental e equidade 

social. Esses princípios associados a transformação dos padrões das empresas, que tinham como 

objetivo principal o lucro, deslocaram-se a uma conceituação de desenvolvimento sustentável, 

dando origem ao TBL (Triple Bottom Line). As empresas já estão atentas às novas limitações 

do meio ambiente, esse no qual elas retiram sua matéria prima para produção dos bens de 

consumo, dessa forma com a pressão das leis e da sociedade buscam adequar-se as cobranças. 

O conceito de sustentabilidade “fraca” e “forte” são essenciais no contexto 

discutido. Para Veiga (2010, p. 18), o conceito de sustentabilidade fraca refere-se à importância 

do legado que cada geração deixa no que tange à junção das várias dimensões abordadas no 

tripé: econômico, natural-ecológico, e o humano-social. Já a concepção de sustentabilidade 

forte é mais ampla e enfatiza a indispensabilidade de conservar permanente, no mínimo, a 

aplicação dos recursos naturais para as gerações seguinte. 

Em consonância com Guimarães (2012) às condições físico-químicas que permitem 

a sobrevivência das espécies que residem a biosfera são limitadas, ou seja, essas circunstâncias 

tendem a sofrer alterações com passar dos tempos, provocando abundantes transformações na 

Social

AmbientalEconômico
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condição que permite o desenvolvimento dos seres. O que já se reflete na extinção de várias 

espécies da fauna e da flora e se nada for feito chegará inclusive à extinção dos humanos. 

Guimarães (2012) traz uma alerta preocupante ao enfatizar que o homem pode vir a ser extinto, 

caso não ocorra mudanças consideráveis, no que tange às práticas sustentáveis. 

 Triple Bottom Line (TBL) tem por objetivo a conciliação gerada pelo equilíbrio e 

o alcance simultâneo da prosperidade econômica, com o meio ambiente e com responsabilidade 

social (OTHMAN et al., 2010). Os autores ratificam o conceito já citado, de forma que reitera 

que os fatores ambientais devem ser tratados não com menos importância do que os econômicos 

e os sociais, pois esse determina a continuidade e o bem-estar dos outros dois.  

O elemento ambiental afeta continuadamente as outras dimensões do tripé da 

sustentabilidade. Esses desafios que inicialmente são compreendidos como ambientais, chegam 

a causar danos negativas nas outras dimensões. Preliminarmente social, pois volumosas 

populações chegam a não ter o mínimo suficiente para sobreviver com dignidade. Por 

conseguinte, o meio econômico também é afetado em consequência das possíveis crises 

(GUIMARÃES, 2012).  

 

2.2 Consciência ambiental 

 

A conscientização dos indivíduos da necessidade de proteção ambiental, visando 

diminuir o impacto de suas ações no meio ambiente, nos remete a três itens que são de extrema 

relevância: a redução, a reutilização e a reciclagem. Estas orientam práticas e objetivam 

estabelecer um relacionamento harmonioso entre as corporações e a sociedade, além de 

fomentar o desenvolvimento sustentável (STRAUCH; ALBUQUERQUE, 2008). 

Canepa (2004, p.159) considera que é indispensável conservar sempre em mente 

que as boas práticas e a cidadania são inseparáveis. Na mesma proporção que o indivíduo for 

educado, em todos os sentidos, mais será competente de empenhar-se no cumprimento de seus 

deveres e na reivindicação de seus direitos. 

De acordo com Spínola (2001) com finalidade de assumir a ética nos hábitos da 

vida sustentável, os consumidores terão que repensar suas concepções e mudar seu 

comportamento. Os indivíduos quando inseridos na coletividade tendem a agir de acordo com 

seus princípios e valores adquiridos ao longo da vida, porem tendem a adquirir novos hábitos 

fomentados pelo meio em que participa. A coletividade terá que motivar valores e princípios 

que auxiliem esta ética e desestimular aquelas ações incoerentes com um estilo de vida 

sustentável. 
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A fundação Akatu em sua quinta edição da pesquisa de consumo consciente busca 

investigar os desafios, razões e empecilhos que impedem a prática do consumo consciente por 

parte dos brasileiros. Na edição de 2018 o levantamento buscou traçar o perfil do consumidor 

consciente a partir do Teste do Consumo Consciente (TCC), que abrange 13 comportamentos. 

O nível de consciência dos consumidores é segmentado de acordo com os presentes perfis: 

indiferente, iniciante, engajado e consciente. Os resultados foram analisados de acordo com os 

seguintes parâmetros: “indiferentes” aqueles que acusaram-se ter até 4 comportamentos 

voltados a hábitos sustentáveis, “iniciantes” de 5 a 7, “engajados” de 8 a 10 e “conscientes” de 

11 a 13 hábitos voltados a responsabilidade ambiental. Foram captados dados de uma amostra 

de 1.090 entrevistados maiores de 16 anos, sem distinção de sexo, independente de classes 

sociais. Os resultados estão expostos na figura 2 a seguir. 

 

 Figura 2 - Nível de Consciência do consumidor das cinco regiões do Brasil 

 

   Fonte: Akatu (2018) 

 

Em consoante com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD (1998, p. 65), o consumo sustentável concerne na prestação de serviços e de produtos 

correspondentes, que supram as necessidades essenciais e proporcionem uma melhor qualidade 

de vida, ao mesmo tempo em que se minimize a extração de recursos naturais e de essências 

tóxicas, assim como as liberações de resíduos e de poluentes, durante o intervalo de 

fornecimento do serviço ou do produto, com consciência de não prejudicar as gerações futuras.  
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Ecologistas, organizações não governamentais (ONGS) e outras instituições 

buscam fortalecer práticas socioambientais com a intenção de reverter os malefícios causados 

ao planeta, entretanto, a sociedade ainda caminha lentamente em relação a gravidade da 

necessidade de cuidar do meio ambiente (ALIGLERI, 2009). 

Gomes (2006) afirma que os dias de hoje encontram-se em um momento de 

modificação e em uma autêntica crise de valores. O padrão antropocêntrico ainda perdura em 

nossa sociedade. Existem indícios evidentes de que a lógica do mercado está arruinando a vida 

do planeta. Assim se faz indispensável a mudança de hábitos relacionados a princípios mais 

biocêntricos, comprometidos com todas as apresentações de vida na Terra. 

No Brasil, a lei resguarda a necessidade básica da educação ambiental, porém ainda 

é necessário que essa urgência seja incorporada na cultura do país. Zulauf (2014, p. 90) afirma 

que “desde a Constituição de 1988, a educação ambiental é obrigatória em todos os níveis de 

ensino do país; falta ser obedecida de forma mais efetiva nas escolas e falta principalmente, o 

acesso de todas as crianças e jovens às escolas”. 

Comenta-se muito acerca de crise ambiental, no entanto, não é só o meio ambiente 

natural que se encontra em crise. Perdura-se uma crise de valores que acarretam os problemas 

atuais em diferentes áreas da sociedade e desencadeiam riscos ao meio ambiente (GOMES, 

2006). A crise de valores e ética desencadeia outros problemas na sociedade atual. A falta de 

princípios pessoais leva o homem a agir de maneira desrespeitosa com a coletividade e com a 

natureza. 

É de caráter urgente que a sociedade perceba as limitações do planeta, pois os 

recursos são restritos. Locatelli (2000) alerta que diferente dos desejos e necessidades do ser 

humano, que podem ser tidos como infinitos, os recursos naturais ainda existentes não o são. 

Em consonância com essa percepção, Penna (1999, p. 130) afirma: 

  
Grande parte das questões ambientais e sociais baseiam-se no equilíbrio 

abastecimento versus demanda. Embora não se sabia com precisão os seus limites, o 

abastecimento (de qualquer coisa) é seguramente limitado, enquanto a demanda pode 

ser ilimitada. Não há limites intrínsecos à demanda dos seres humanos. 

 

Ressalta Della Giustina (2004, p. 160) que as crises são apenas o resultado do 

desequilíbrio, não as causas dos danos do processo. Agir em combate da instabilidade do 

planeta e das mazelas acarretadas pelas crises, tais como:  fome, exclusão, desigualdade e 

desequilíbrio ambiental, sem modificar as estruturas do processo não fará superar os efeitos 

negativos e nem fará as mudanças precisas em direção às transformações da sociedade. 
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Foi retratado no Relatório Brundtland a definição de sustentabilidade como 

“desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de 

as futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades” (MOUSINHO, 2003, p. 348). 

Nesse contexto, nota-se a preocupação com as civilizações futuras, que sem contribuído terão 

que passar por restrições, pois os seus antepassados não tomaram consciência dos riscos 

causados ao meio ambiente por eles.   

A preservação do meio ambiente requer do indivíduo possuir uma consciência 

ecológica de cuidado com o planeta. A formação desta consciência depende, em particular, da 

educação ambiental, pois, de acordo com Freitas (2002), a educação é a mais eficaz base 

preventiva de proteção ao meio ambiente.  

A educação “deve preparar o homem a conviver harmonicamente com seus 

semelhantes, com a natureza e todo o cosmo” (LAMPERT, 2005, p. 45). A educação é de 

fundamental importância para predeterminar valores culturais na sociedade, formando 

indivíduos conscientes e despertando-os para preservar e zelar do meio em que vivem. 

Gomes (2006) diz que o processo de constituição de uma nova consciência 

inclinada para a preservação do planeta é indispensável. É necessário formar no consumidor 

uma cultura de adoção de novos hábitos de consumo, visto que maior volume dos problemas 

ambientais são resultados dos padrões ditados pelo sistema de mercado por meio da 

publicidade, disseminada pelos meios de comunicação de massa, potencializando um modelo 

de vida insustável e inconcebível para a maioria.  

Nessa perspectiva Canepa (2004) ratifica que a educação ambiental é propulsora e 

instrumento imprescindível na construção de uma sociedade sustentável. O ensino sustentável 

tem que ter maior prevalência nos meios de reeducação social, pois eleva o senso crítico do 

indivíduo, tornando ativo e disseminador de comportamentos sustentáveis. 

Gomes (2006. p. 28) relata que a conduta do consumidor no mercado pode ter 

consequências benéficas ou maléficas sobre a economia, o meio ambiente e a cultura das 

organizações. O consumidor tem a autoridade de usar esse poder determinante não somente 

para fins de ganho próprio, mas para também o de toda a sociedade. “Isso só será possível 

através da formação de uma nova consciência, construída através da educação ambiental”.  

A percepção do indivíduo e sua capacidade crítica da realidade, também se converte 

gradativamente, dessa forma a educação ambiental se torna possível, desde a sociedade que a 

expressividade do coletivo e a influência do indivíduo para assegurar direitos e deveres que 

transforme o consumo em uma ação menos agressiva e devastadora (AKATU, 2003, p.8). 
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2.3 Comportamento Sustentável 

 

O comportamento pró-ambiental condiz com o conjunto de práticas direcionadas e 

efetivas que respondem a reivindicações coletivos e particulares que objetivem na proteção do 

meio ambiente, de acordo com Corral-Verdugo (2000). Assim a antecipação do 

comportamento, sendo este demonstrado pela consciência e atitude devem ser alinhados a 

práticas sustentáveis de preservação. 

Conforme Leff (2001) sem uma modificação nos valores que regem a coletividade, 

em relação a educação ambiental, não há possibilidade de atingir os objetivos do 

desenvolvimento sustentável. O autor citado ratifica a imprescindibilidade de se educar para 

um bem comum. Vivemos em uma sociedade egoísta e individualista que não se atém ao bem 

coletivo, pelo contrário, busca sempre satisfazer seus interesses em detrimento das 

consequências negativas para sociedade ou para o meio ambiente. 

Mesmo que todos os indivíduos da terra tivessem evoluído em um mesmo contexto, 

para fins básicos, semelhantes e em cenários iguais, é inquestionável que a diferenciação 

cultural gerou percepções diferentes do espaço. O meio que os seres estão inseridos também 

afeta seu comportamento (CORRAL, 1996). 

No Brasil, o Instituto Akatu, por meio do projeto “Indicadores de Consumo 

Consciente” (AKATU, 2003), enfatiza a necessidade da adoção de novos hábitos. Já é discutido 

muito sobre sustentabilidade, porém ainda tem muito a ser feito: 

 

O reconhecimento de que os recursos naturais são finitos e de que a promoção ativa 

do desenvolvimento sustentável do planeta é imprescindível à sobrevivência da 

espécie humana têm obrigado a humanidade a repensar o modo como se relaciona 

com o mundo em que vive. Um dos principais comportamentos que expressam essa 

relação é o consumo. Muito tem sido feito em seu nome: devastação de florestas, 

extinção de animais, contaminação de rios e mananciais, poluição do ar, desperdícios 

de água, energia e alimentos, entre tantos exemplos. Mas há um enorme potencial de 

contribuição positiva que está ainda por ser explorado. Nesse contexto, identificam-

se os primeiros indivíduos que buscam consumir de maneira mais consciente, 

passando de ‘‘cidadão consumidor’’ a ‘‘consumidor cidadão’’. Esse processo inclui a 

busca do equilíbrio entre as necessidades individuais, as possibilidades ambientais e 

as necessidades sociais nas três etapas de consumo: compra (escolha), uso e descarte. 

Nesse sentido, o consumidor passa a considerar os aspectos de eficiência do produto 

ou do serviço ao lado dos impactos sobre o meio ambiente e na sociedade (AKATU, 

2003, p.7). 

 

A atenção das lideranças nos últimos anos voltara-se para o crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB), esse indicador se tornou parâmetro norteador dos objetivos a serem 

alcançados. Foi fomentando assim, uma cultura comportamental voltada ao aumento de 

riquezas internas. O PIB se tornou o parâmetro do desempenho socioeconômico, 
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insensatamente excedendo-se como indicador de desenvolvimento. [...] As disfunções do PIB 

têm sido rigorosamente criticadas, sobretudo por ele só englobar atividades do mercado e 

desconsiderar a desvalorização dos recursos naturais (VEIGA, 2010). 

Gomes (2006) argumenta que a educação tem uma missão relevante na elaboração 

de uma nova compreensão. De maneira mais notável, a conscientização para o consumo é um 

meio eficaz para adesão de novas práticas. Existe a emergência de mudanças da mentalidade, 

que considerem as características da sociedade vigente e favoreçam um posicionamento ético, 

comprometido e mais generoso.  

 Ao analisar a necessidade de mudança de hábitos, não é possível ficar indiferente 

a certos aspectos da sociedade, tais como o consumismo exacerbado, a supervalorização do 'ter' 

e não do 'ser', a falta de empatia e humanização, a perda da pertença histórica, e a falta de senso 

crítico, advindo da imposição do sistema vigente na sociedade (MEDINA e SANTOS, 1999, p. 

19-20).  

A Educação Ambiental é uma ação contínua, é por meio dela que o sujeito e a 

comunidade alcançam consciência do seu ambiente e desenvolvem os conhecimentos, os 

princípios, as competências, a experiência e também a dedicação que lhes qualifique, comporte, 

individual e comunitariamente, na resolução das adversidades ambientais atuais e futuros 

(BRASIL, 1999). 

Medina e Santos (1999), enfatizam que há uma necessidade de uma transformação 

primordial no modo de pensar a respeito de cada um, de nossas práticas é preciso uma mudança 

que nos possibilite obter um entendimento holístico e completo do mundo com uma conduta 

ética, comprometida e generosa. A conversão de comportamento advém de uma internalização 

do indivíduo a respeito de algo que ele considera importante e essencial para seu bem-estar e 

sua sobrevivência. Assim, faz-se necessário educar hoje para preservar o futuro de amanhã. 

Nessa perspectiva Gomes, (2006) argumenta que o foco da atualidade deve ser a 

harmonia entre o homem e a natureza: 

O foco da sociedade contemporânea não pode mais estar direcionado apenas para a 

produção de riquezas, mas para a sua distribuição e sua melhor utilização. É necessária 

uma verdadeira e efetiva mudança de postura na relação entre o homem e a natureza, 

onde não há a dominação, mas a harmonia entre eles. 

 É preciso modificar o processo evolutivo e fazer uma alteração de comportamento 

para desenvolver uma economia sustentável, assim o futuro de planeta não será comprometido 

(DALY, 2005, p. 92). O futuro requer mais atenção do presente pois ele é elemento 

determinante para continuação do planeta.  Uma economia saudável além de favorecer o 
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crescimento da sociedade, garante a própria sobrevivência da espécie humana e das outras 

espécies. 

Para Gomes (2006) o consumidor deve ser estimulado a fazer com que os seus atos 

de satisfação dos anseios seja também uma ação de cidadania, ao definir em que mundo quer 

habitar, ponderando seus hábitos a qualidade de vida e o bem-estar futuro. Cada indivíduo deve 

selecionar seus produtos e serviços do modo que satisfaçam suas necessidades sem causar danos 

ao bem-estar da sociedade, seja ela atual ou futura. 

 

2.4 Impactos causados pela ação humana no planeta  

 

 As práticas sustentáveis pertinentes à compra de produtos e serviços que objetivam 

minimizar os impactos negativos ao meio ambiente são atitudes benéficas que conservam os 

recursos naturais. “O consumo sustentável compreende na escolha de produtos que precisaram 

de menos recursos naturais em sua fabricação, que asseguram a utilização consciente, que serão 

facilmente reutilizados e reciclados” (BRASIL, 2017).  

A gestão de resíduos sólidos, de acordo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), é o mecanismo sustentável para tratar os lixos originados do consumo, incluindo, 

conservação, manipulação e armazenamento, reciclagem, logística, tratamento e destinação 

final destes resíduos. Considerando que os resíduos sólidos podem propagar microrganismos 

promotores de patologias, a sua administração deve englobar as boas ações sanitárias em todas 

as fases, objetivando à segurança da saúde e do meio ambiente (ANVISA, 2006). 

No contexto atual, a crescente produção e o acumulo dos resíduos sólidos vem 

trazendo pertinentes preocupações para o futuro do planeta. É um desafio para os gestores atuar 

de forma efetiva na produção sustentável, atendendo a demanda do seu público alvo e do meio 

ambiente. Os danos ambientais causados pelo grande acumulo de lixo no planeta vem 

ameaçando a seguridade dos recursos naturais, bem como, o bem-estar das gerações atuais e 

futuras (BARROS, 2012).  

Segundo os dados do Banco Mundial, “o Brasil é o quarto país no mundo que mais 

fabrica lixo. São 11.355.220 toneladas e apenas 1,28% de reciclagem”. Em primeiro lugar ficou 

os Estados Unidos, em segundo a China e em terceiro a Índia classificados como os maiores 

produtores de lixo do planeta (WWF-BRASIL, 2019).  

Na procura de minimizar a grande quantidade de resíduos do planeta, foi criada a 

pedagogia dos 3 R’s: reduzir, reutilizar e reciclar. São ações práticas que objetivam diminuir o 

desperdício de materiais e produtos. O conceito dos 3 R’s é aplicado para propagar um estilo 
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existencial onde o desperdício seja refreado, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente 

(2015). 

 O conceito dos 3 R’s se constitui em um grupo de práticas que foram apresentadas 

na Conferência da Terra, em 1992, no Rio de Janeiro (MUNDO EDUCAÇAO, 2019). O 

conceito foi ampliado e hoje já existem várias extensões, são 5 R's, 7 R's, porém todas as 

expressões têm como origem os 3 R's. 

Segundo Layrargues (2002), a pedagogia dos 3 R's pode ser entendida em dois 

sentidos. O primeiro prima a “Redução”, em detrimento das outras duas dimensões. A segunda 

dá prioridade a “reutilização” acima da reciclagem. O autor supracitado faz uma crítica ao 

discurso oficial da agenda 21, quando essa altera veladamente a ordem de prioridade da política 

dos 3R's, conferindo maior grau de relevância à reciclagem, em detrimento da redução do 

consumo e da reutilização, pois essa ordem não ameaça o sistema dominante que é nutrido pelo 

consumo. 

O princípio dos 3 R's objetiva minimizar o desperdício, fomentando as 

oportunidades de redução, reutilização e reciclagem como caminho para preservação ambiental 

(NUNESMAIA, 1997). Nessa perspectiva os 3 R's são agentes efetivos na redução de impactos 

das ações humanas ao planeta. Para tornar a compreensão do conceito dos 3 R’S mais ampla, o 

quadro 2, a seguir apresenta algumas abordagens na perspectiva de vários autores.
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Quadro 2 - Conceitos dos três Rs da sustentabilidade 

3RS FONTE CONCEITO 

 

 

 

 

Reduzir 

 

 

 

Corrêa (2009) 

Quando é inevitável rejeitar um produto ou material, há a 

alternativa de reduzir o consumo do mesmo. Reduzindo o 

consumo, reduz também os resíduos originados por ele, seja 

pelas embalagens ou pelo descarte em si. 

 

Ministério do Meio 

Ambiente (2006) 

Reduzir envolve consumir menos mercadorias e optar por 

aquelas que dispõem o mínimo  de geração de resíduos e 

tenham menor obsolescência. 

 

 

 

 

Reutilizar 

 

 

 

Corrêa (2002) 

Constitui-se na máxima dos produtos. Antes de um produto ser 

descartado, ele ainda pode servir muito, sem precisar passar por 

um processo de restauração ou reciclagem. 

 

Silva (2003) 

 

Entende-se como uso mais eficiente dos recursos com o 

objetivo de reduzir ao mínimo seu esgotamento. Reutilizar o 

máximo antes de descartar e propor alternativas para novos 

usos. 

 

 

 

 

Reciclar 

 

 

 

 

 

Silva (2003) 

 

Reciclar é o último recurso a ser utilizado com produtos que 

não possuem mais nenhum tipo de serventia/ou capacidade de 

aplicação. Se configura em um processo onde os resíduos dito 

lixos são direcionados a uma transformação para que voltem a 

se tornar matéria-prima e assim voltarem a ser novos produtos. 

 

 

Corrêa (2009) 

A reciclagem engloba a recolocação da matéria em um 

processo produtivo, sendo que deve ser adotado em última 

instância, pois envolve gasto de energia e de outros recursos. 

Fonte: Elaborado pela autora, (2019). 

 

Apesar de já existir alguns esforços para suavizar as circunstâncias, a insuficiência 

de responsabilidade com o meio ambiente no Brasil é percebida por meio de comportamentos 

cotidianos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) é uma amostra disso. A 

Lei nº 12.305, aprovada em 2010, assegura a prática de hábitos sustentáveis para o fim da 

manipulação indevida de resíduos sólidos e fechamento dos lixões por parte das prefeituras. 

Em 2015, um ano após o prazo estipulado para regularização, dos 5.570 municípios brasileiros, 

3.326 ainda estavam irregulares, despejando os resíduos sólidos em terrenos destinados a 

acolher os grandes volumes de lixo, de acordo com a Abrelpe (2015). Todavia, além de toda 

promoção da importância da consciência ambiental sustentável no país, uma proporção 
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significativa da população e até mesmo os representes inclinam-se a não assumir 

comportamentos apropriados com a urgente necessidade de preservação do meio ambiente. 

Portilho (2005) amplia o conceito de consumidor ecológico validando que esse 

consome de modo distinto, optando por produtos advindo da reciclagem, aplicação de 

tecnologias limpas, redução do desperdício e a comprovação de selos que sinalizam 

procedência ambientalmente adequada do produto. 

Segundo Zaneti (1997, p. 14), para diminuir o impacto do acúmulo de resíduos no 

planeta ou a exaustão das fontes naturais, é necessário reciclar. Mas pouco evolui-se com 

campanhas para reciclar e projetos de coleta seletiva de lixo, se continuarmos com os hábitos e 

atitudes antigas. 

 É imediata a exigência de minimizar o volume de lixo produzido e descartado, 

devastar menos, consumir apenas o necessário e reaproveitar o máximo possível, analisar o que 

serve de matéria prima para reutilizar na produção de novos produtos (STRAUCH; 

ALBUQUERQUE, 2008).  
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3 METODOLOGIA 

 

Segundo Fonseca (2002), metodologia é o caminho a ser percorrido, para realização 

de uma investigação, um estudo ou para se fazer ciência. Etimologicamente, define-se pelo o 

estudo das trilhas, das ferramentas empregados para fazer uma pesquisa científica. 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), o método se define por ser um tratamento mais 

amplo, em grau de abstração superior, referido as ocorrências da natureza e da coletividade. 

Dessa forma a metodologia abrange diversas formas de coleta de dados, sendo essas de grau 

diferentes de subjetividade, e de acordo com o objeto de estudo analisado.  

Em consonância com Sekaran (1984), o propósito geral do método de pesquisa é 

buscar explicações ou soluções aos desafios, por intermédio de um estudo ordenado, analítico, 

metódico, científico e fundamentado em informações coletadas. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a relação entre a consciência 

sustentável e seus impactos no comportamento dos professores ativos do departamento de 

administração de uma instituição pública de ensino superior. Firmado nisso, foi definido como 

método para a sua produção a pesquisa bibliográfica exploratória, em conjunto com à pesquisa 

de campo qualitativa e quantitativa-descritiva. 

Prodanov e Freitas (2013. p.131), afirmam que a pesquisa bibliográfica é uma 

revisão literária, tal como dizem a seguir:  

 

A revisão da literatura demonstra que o pesquisador está atualizado nas últimas 

discussões no campo de conhecimento em investigação. Além de artigos em 

periódicos nacionais e internacionais e livros já publicados, as monografias, 

dissertações e teses constituem excelentes fontes de consulta. Revisão de literatura 

difere-se de uma coletânea de resumos ou uma “colcha de retalhos” de citações. 
 

Qualquer gênero de pesquisa independente da área, exige uma fortuna bibliográfica 

precedente, quer para o embasamento do contexto de fundamentação teórica, ou ainda para 

justificar os limites e contribuições para própria pesquisa.  

A pesquisa de campo se “concentra em um caso particular, considerado 

representativo de um conjunto de casos análogos por ele significativamente representativos” 

(SEVERINO, 2007. p. 121). 



37 
 

A pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações 

e/ou conhecimento a cerca de um problema, para a qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, de descobrir novos fenômenos ou as relações entre 

eles (LAKATOS E MARONDI, 2010). 

 

3.2 Instrumento de coleta 

 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), os instrumentos da pesquisa são 

ferramentas utilizadas para coletar os dados da amostra especificada anteriormente. Esses 

instrumentos devem estar alinhados aos objetivos e a abordagem da pesquisa. 

 Um dos instrumentos de coleta de dados de largo uso são os questionários, esses 

se caracterizam pelo preenchimento da própria pessoa que fornece as informações, sem a 

presença do investigador (CERVO, BERVIAN E SILVA, 2010). 

Segundo Rampazo (2002), tanto o questionário como a entrevista são formados por 

uma reunião de interrogações, expressas como perguntas, de forma ordenada e sistematizada, 

tendo como intenção alcançar determinadas informações.  A reunião de questões apresentadas 

com essas naturezas dá-se o nome de formulário.  

A pesquisa estruturada direta, é o método mais empregado na coleta de 

informações, envolve a aplicação de um questionário, nesse geralmente a maioria das questões 

são de padrão de possibilidade fixa, que requer que o interrogado faça sua escolha em um grupo 

pré-estabelecido de respostas. A aplicação de um questionário de respostas fixas minimiza a 

volatilidade nos resultados (MALHOTRA, 2019. P. 146). 

A estrutura de coleta de dados desta pesquisa de campo foi adaptada do questionário 

de Ribeiro e Veiga (2011) que elaboraram “itens que contemplam as diversas facetas do 

consumo sustentável, focando no comportamento de compra, hábitos de uso e ações pós-

consumo”. Foram retiradas e também adicionadas outras perguntas para que se alinhassem aos 

objetivos da pesquisa desse trabalho. O instrumento dessa pesquisa apresenta 17 

questionamentos relacionados a consciência e comportamentos pró ambientas divididos em 

dimensões: ecologia (06 a 05), economia de recursos (06 a 10), reciclagem (11 a 12), 

frugalidade (13 a 17), conhecimento das ações da empresa (18 a 20) e mais o questionário 

inerente aos fatores que envolve o público da amostra. Confira no quadro 3. 
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Quadro 3 - Questionário de comportamento sustentável 

Dimensão consciência ecológica: Refere-se aos fatores envolvidos na fase de aquisição, indicando a 

preferência dos consumidores por produtos/serviços ecologicamente corretos. 

Questão 1 

Costumo ler o rótulo dos produtos para ver se existem informações sobre cuidados com o 

meio ambiente 

Questão 2 Na compra de produtos, prefiro os que usam embalagens que podem ser recicladas; 

Questão 3 Procuro influenciar as pessoas para que sejam cuidadosas em relação ao meio ambiente; 

Questão 4 Interesso-me por notícias relativas ao meio ambiente; 

Questão 5 Paro de comprar de uma empresa que mostra desrespeito pelo meio ambiente; 

Dimensão economia de recursos: Retrata a fase de uso, destacando o não desperdício de água e 

energia elétrica. Essa categoria também reflete uma das bases da sustentabilidade, na medida em 

que trata de aspectos diretamente envolvidos com a redução do desperdício. 

Questão 6 

Deixo aparelhos como televisão e computador ou similares ligados mesmo quando não os 

estou utilizando 

Questão 7 Evito o consumo de embalagens desnecessárias (por exemplo, sacolas plásticas); 

Questão 8 

Fecho as torneiras da pia ou do chuveiro quando estou ensaboando os objetos, o corpo ou 

as mãos; 

Questão 9 Deixo luzes acesas sem necessidade; 

Questão 10 Utilizo marcas de eletrodomésticos e equipamentos que consomem menos energia 

Dimensão reciclagem: Retrata a fase de descarte, lembrando o cuidado com o meio ambiente no fim 

do ciclo de vida dos produtos 

Questão 11 Separo objetos (metal, vidro, papel, plástico) para reciclagem 

Questão 12 Quando possível, utilizo também o verso das folhas de papel 

Frugalidade: Refere-se à tendência à adoção de hábitos de vida mais simples, como a reutilização de 

objetos e a compra de produtos usados. 

Questão 13 Busco maneiras de reutilizar os objetos; 

Questão 14 Tento consertar as coisas em vez de jogá-las fora;  

Questão 15 Compro produtos usados; 

Questão 16 Compro refil de produtos para utilizar recipientes que já possuo; 

Questão 17 Uso uma bolsa reutilizável para fazer compras. 

Perguntas inerentes ao público da pesquisa 

Questão 18 Já teve alguma experiência no mercado de trabalho fora da Universidade? Em qual área? 

Questão 19 Já ministrou alguma disciplina relacionada a sustentabilidade? 

Questão 20 Já exerceu alguma atividade de gestão dentro da universidade? Qual? 

Questão 21 Para mim o que é sustentabilidade ambiental? 

Fonte: Escala de consumo sustentável adaptada de Ribeiro e Veiga, (2011). 
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3.3 Definição da população e amostra 

 
Para a obtenção do levantamento das informações da referida pesquisa de campo 

quantitativa e quantitativa-descritiva, foi aplicado um questionário aos professores do 

departamento de administração da Universidade Federal do Ceará. Essa avaliada no ano de 

2019 como a melhor universidade do Brasil no ranking de desenvolvimento sustentável.  

A amostra foi selecionada entre os 46 docentes do departamento, sendo que a 

amostra é de 29, com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 11,5. Pois de 

acordo com Freund (2006.p.239) uma população finita corresponde a um número finito, ou fixo 

de elementos, medidas ou observações. Com base em Bolfarine e Bussab (2005) o cálculo da 

amostra se deu pela seguinte formula: 

 

N = Tamanho da população; 

E= Erro esperado; 

Z∝ = Valor definido da distribuição normal que nos assegura um intervalo de confiança de 

95%. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

Prodanov e Freitas (2013) “a coleta de dados tem intuito de informar como foi 

selecionado e como foram extraídos elementos da amostra”. Para o levantamento das 

informações requeridas para o alcance dos objetivos da pesquisa foi elaborado um formulário 

eletrônico através da ferramenta Google Docs, impresso e entregue convenientemente aos 

respondentes em uma reunião da chefia do departamento, assim como também veiculado por 

meios eletrônicos. Para isso foi aplicado um pré-teste, com intenção de adequar o questionário 

e eliminar os possíveis erros. Prodanov e Freitas (2013) ainda explica que o pré-teste refere-se 

a um teste inicial do questionário, submetido a uma amostra pequena de entrevistados, com 

intuito de detectar e sanar problemas potenciais. 

 

3.5 Tratamento de Dados (ou Procedimentos de Análise de Dados) 

 

As informações coletadas receberam um tratamento qualitativo descritivo 

fundamentado pela própria natureza da pesquisa. Os dados foram trabalhados no Excel e serão 
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apresentados em tabelas, quadros e gráficos na exposição dos resultados que serão expostos na 

próxima seção.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção do trabalho tratará da pesquisa de campo, onde far-se-á uma 

apresentação geral da organização em estudo e os resultados obtidos referente a investigação 

da consciência ambiental e do comportamento sustentável dos professores do departamento em 

questão.  

 

4.1 Instituição de realização da pesquisa 

 

A Universidade Federal do Ceará foi considerada uma das melhores universidades 

do mundo. Já no que tange o cenário brasileiro a UFC integra a 19ª posição, segundo descrito 

no site oficial da Universidade. E no Norte e Nordeste foi classificada como a segunda melhor, 

ficando atrás apenas da Universidade Federal da Bahia. Ainda neste ano de 2019, a UFC foi 

avaliada pelo ranking britânico da Times Higher Education (THE), um dos mais consideráveis 

do mundo, como a primeira do Brasil na pesquisa que estimou a contribuição das universidades 

para desafios como igualdade de gênero, ações climáticas, redução das desigualdades, entre 

outros aspectos sociais. A pesquisa levantou dados de universidades de 76 países e avaliou 

como essas têm criado impactos positivos em busca de atingir os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ, 2019). 

A universidade possui vários projetos de extensão voltados a sustentabilidade, 

dentre eles o LESS (Laboratório de estratégia para Sociedade Sustentável), LECOS 

(Laboratório de Estudos em competitividade e Sustentabilidade), a Prefeitura Especial de 

Gestão ambiental, dentre vários outros projetos voltados a sustentabilidade. O alto impacto 

positivo e negativo gerado pela Universidade gera preocupação aos envolvidos, esses buscam 

contribuir de forma continua não só em relação a formação e educação da sociedade, mas como 

também com ações que visam contribuir para preservação e sustentabilidade do planeta.  

 

4.2 Perfil dos docentes do departamento de administração  

 

Apresenta-se nesse tópico uma breve descrição do perfil dos professores cujo 

participaram da pesquisa. A amostra foi composta de 29 respondentes 66% do total de 

professores ativos no departamento de administração, sendo 41% do sexo feminino e 59% do 

sexo masculino. Esses ministram disciplinas de diversas áreas do curso de administração nos 

http://www.ufc.br/noticias/12773-ufc-e-1-universidade-do-brasil-em-ranking-britanico-sobre-desenvolvimento-sustentavel
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turnos diurno e noturno. Esta apresentou faixa etária de 31 a mais de 50 anos. O maior 

agrupamento da faixa etária está entre os que afirmaram possuir mais de 41 anos, com 69% do 

total de respondentes de ambos os sexos. Com níveis de formação acadêmica entre mestrado, 

doutorado e pós-doutorado, sendo o doutorado o nível de formação de maior concentração da 

amostra, representando 69% do total de professores que participaram do estudo. O maior 

percentual em relação a quantidade de pessoas com quem compartilhavam a residência foi 34%, 

sendo esses representados por aqueles que disseram morar apenas com duas pessoas. Em 

relação a renda média dos respondentes 100% da amostra afirmou receber mais do que 5 

salários mínimos.  Essas informações serão melhor apresentadas na tabela 1, abaixo, na qual os 

resultados estão divididos por sexo, para isso foi levado em consideração a quantidade total de 

cada sexo.  

 

Tabela 1 - Perfil socioeconômico dos professores do departamento de administração da UFC 

Perfil socioeconômico da amostra 

Sexo Feminino % Masculino % 

 12 41% 17 59% 

Faixa etária Feminino % Masculino % 

31 a 40 anos 4 33% 5 29% 

41 a 50 anos 5 42% 5 29% 

Mais de 50 anos 3 25% 7 41% 

TOTAL 12 100% 17 100% 

     

 Quantidade de pessoas que mora Feminino % Masculino % 

Sozinho 0 0% 1 6% 

Uma pessoa 5 42% 1 6% 

Duas pessoas 3 25% 7 41% 

Três pessoas 1 8% 2 12% 

Quatro pessoas 1 8% 6 35% 

Cinco ou mais pessoas 2 17% 0 0% 

TOTAL 12 100% 17 100% 

     

Formação acadêmica Feminino % Masculino % 

Ensino superior 0 0% 0 0% 

Especialização 0 0% 0 0% 

MBA 0 0% 0 0% 

Mestrado 2 17% 2 12% 

Doutorado 8 67% 12 71% 

Pós-doutorado 2 17% 3 18% 

TOTAL 12 100% 17 100% 
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Continua 

Renda mensal Feminino % Masculino % 

Acima de 5 salários mínimos 12 100% 17 100% 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 12 mulheres e 17 homens  

 

4.3 Análise de consciência ecológica dos professores 

 

Na dimensão de consciência ecológica, onde na tabela 2 os dados estão seccionados 

por sexo (12 mulheres e 17 homens) e no gráfico 1 onde os dados são apresentados de maneira 

geral (29), buscou-se revelar da amostra investigada (professores da Universidade Federal do 

Ceará) se os mesmos apresentavam uma consciência ecológica incorporada nos hábitos do dia 

a dia. A questão 1, buscou investigar sobre o hábito de ler os rótulos dos produtos para verificar 

se existe alguma informação sobre cuidados com o meio ambiente. Os resultados evidenciaram 

que boa parte dos professores (35%) nunca ou raramente adotam este tipo de comportamento 

(ver gráfico 1), sendo desses 42% mulheres e 65% homens, que responderam nunca ou 

raramente ler os rótulos com essa intenção (ver tabela 2). 

 A rotulagem ambiental instiga uma evolução nos modelos éticos da sociedade, pois 

incentiva primeiramente os produtores a assumirem mecanismos limpos de fabricação e por 

segundo, proporciona ao consumidor a informação de uma produção mais limpa ou que de 

algum modo contribua com o meio ambiente (CAMPANHOL; ANDRADE; ALVES, 2003). 

Desse modo, estimularão a sociedade a adotar uma postura mais crítica, fiscalizando e elevando 

seu poder de decisão perante os problemas ambientais. Porém, para que comunicação presente 

nos rótulos ambientais alcance o seu objetivo, é preciso que os consumidores criem uma 

consciência ecológica mais forte, o que não foi constatado de maneira arraigada no 

comportamento dos educadores, de acordo com os resultados dessa questão.  

Na questão 2, buscou-se analisar se os professores investigados eram inclinados a 

comprarem produtos de embalagens recicláveis. Os resultados da tabela 2, apontam que 50% 

das mulheres responderam “as vezes” e apenas 33%” muitas vezes ou sempre” optam por esse 

tipo de embalagem.  Referente aos homens, 48% afirmaram” nunca ou raramente”, 18% 

afirmaram “às vezes “preferir esse tipo de embalagem, enquanto 35% responderam “muitas 

vezes ou sempre” optarem por elas. Deve-se ressaltar o percentual de toda amostra que 

responderam praticar “nunca ou raramente” à questão 2, onde 35% e 34% responderam “muitas 

vezes ou sempre” na opção por embalagens mais sustentáveis, como apresenta o gráfico 1. 

Para tanto, os demais aspectos analisados em termos de consciência ecológica, estão 

ligados à capacidade do grupo pesquisado de influenciar a outros indivíduos para que eles sejam 
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cuidadosos com o meio ambiente. De acordo com os dados infere-se que 91% das mulheres 

procuram exercer essa influência, enquanto 71% dos homens fazem o mesmo (ver na questão 

03, da tabela 2). Já no que se refere ao levantamento geral, tem-se que 80% dos professores 

procuram influenciar outras pessoas sobre o tema (ver questão 3, do gráfico 1). É interessante 

destacar aqui a posição dos professores como formadores de opinião. Esses, atuam diretamente 

na formação de outros profissionais, por isso têm uma responsabilidade forte no que tange à 

conscientização da sociedade.  

Outra variável analisada, foi se os educadores demostravam interesse por notícias 

relativas ao meio ambiente. Contatou-se 92% do público feminino afirmaram que “muitas 

vezes”, tinham. Do público masculino 59% afirmaram “muitas vezes ou sempre” se interessam 

por esse tipo de notícias (ver tabela 2, questão 4). Do público geral teve-se 76% de afirmações 

positivas no interesse por notícias relativas ao meio ambiente (ver no gráfico 1). Desse modo 

entende-se que os professores do departamento de administração estão atento aos desafios 

atuais do planeta relativo ao meio ambiente.  

Buscou-se por último nessa dimensão de consciência ecológica analisar se os 

professores quanto consumidores procuram deixar de comprar produtos daquelas empresas que 

demonstram desrespeito ao meio ambiente. Do grupo investigado, as mulheres apresentaram 

maior sensibilidade a esse fator, com 75% de respostas “muitas vezes ou sempre”. Dos homens 

47% disseram muitas vezes ou sempre parar de comprar desse tipo de empresa (ver na questão 

05, da tabela 2). 

 

Tabela 2 - Dimensão de consciência ecológica (por sexo) 

Dimensões de consciência ecológica 

1.Costumo ler o rótulo dos produtos 

para ver se existem informações sobre 

cuidados com o meio ambiente 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 25% 41% 

Raramente 17% 24% 

Às vezes 42% 6% 

Muitas vezes 17% 24% 

Sempre 0% 6% 

TOTAL 100% 100% 

 Base de respondentes 12 17 

 

Continua 
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Dimensões de consciência ecológica 

2.Na compra de produtos, prefiro os 

que usam embalagens que podem ser 

recicladas 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 0% 24% 

Raramente 17% 24% 

Às vezes 50% 18% 

Muitas vezes 25% 29% 

Sempre 8% 6% 

TOTAL 100% 100% 

 Base de respondentes 12 17 

3.Procuro influenciar as pessoas para 

que sejam cuidadosas em relação ao 

meio ambiente 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 0% 0% 

Raramente 8% 6% 

Às vezes 0% 24% 

Muitas vezes 58% 47% 

Sempre 33% 24% 

TOTAL 100% 100% 

 Base de respondentes 12 17 

4.Interesso-me por notícias relativas 

ao meio ambiente 

 Feminino Masculino 

Nunca 0% 0% 

Raramente 8% 18% 

Às vezes 0% 24% 

Muitas vezes 50% 35% 

Sempre 42% 24% 

TOTAL 100% 100% 

 Base de respondentes 12 17 

5.Procuro deixar de 

comprar/consumir produtos ou 

serviços de uma empresa que mostra 

desrespeito com o meio  

Ambiente 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 0% 6% 

Raramente 17% 18% 

Às vezes 8% 29% 

Muitas vezes 25% 29% 

Sempre 50% 18% 

TOTAL 100% 100% 

 Base de respondentes 12 17 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico 1 - Dimensão de consciência ecológica (geral) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 29 pessoas. 

 

No que tange ao resultado geral, que pode ser observado no gráfico 1, constatou-

se que 59% disseram “muitas vezes ou sempre” deixam de comprar de empresas que 

apresentam desrespeito ao meio ambiente 

 

4.4 Análise do comportamento dos professores em relação à economia de recursos  

 

Na dimensão Economia de Recursos, um dos fatores estudados foi o costume deixar 

aparelhos como televisão, computador ou similares ligados, mesmo que não 

Estejam sendo usados. A tabela 3, questão 6, apresenta os dados obtidos, os mesmos revelaram 

que 58% das mulheres afirmaram que nunca ou raramente deixam os aparelhos ligados quando 

não estão utilizando. Já dos homens 65% disseram “nunca ou raramente” praticarem esse tipo 

hábito. Um dos fatores relevantes nos resultados dessa questão são os baixos percentuais de 

respondentes que disseram” muitas vezes ou sempre”, sendo que 25% e só de mulheres, 

enquanto nenhum homem afirmou fazer isso.  

Foi examinado dos investigados se costumavam evitar o consumo de embalagens 

desnecessárias, tais como sacolas plásticas e outros. A pesquisa mostrou que nenhuma mulher 

respondeu nunca ou raramente, enquanto dos homens obteve-se 42% que se apresentaram não 

preocupados com esses fatores. Em contraponto 66% das mulheres responderam “sempre ou 

muitas vezes” evitarem o uso desnecessário de embalagens, enquanto apenas só 30%, dos 

homens, menos que a metade de mulheres, disseram esquivar-se desse comportamento de 

acordo com a tabela 3, questão 7.  
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Foi averiguado na questão 8 (tabela 3) tangente à economia de água se eles 

fechavam as torneiras da pia ou do chuveiro quando estavam ensaboando os objetos, o corpo 

ou as mãos. O estudo exibiu que 100% mulheres responderam que muitas vezes ou sempre 

fecham as torneiras ou chuveiro quando não estão utilizando, enquanto 70% dos homens 

responderam o mesmo.  No gráfico 2 percebe-se que no geral, 83% disseram que fazem isso 

“muitas vezes e sempre”. Pondera-se que esse resultado seja muito benéfico ao meio ambiente. 

O Diário do Nordeste noticiou em 2018, o resultado de um estudo realizado em 2016, Pelo 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), que revelou que o Ceará obteve o 

terceiro maior consumo de água do Nordeste. Em média o cearense utiliza 125 litros de água 

diariamente, segundo o estudo “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos”.    

Quando foi questionado se os respondentes costumavam deixavam luzes acessas 

sem necessidade, 91% das mulheres disseram que “nunca ou raramente” fazerem isso, na 

medida que 70% dos homens responderam a mesma coisa (ver tabela 3, questão 9). No que 

tange as respostas de todos os professores independente de sexo, o gráfico 2 revela que 79% 

afirmaram nunca ou raramente deixarem as luzes acessas sem necessidade.   

Na pergunta final sobre a economia de recursos, foi perguntado sobre a utilização 

de eletrodomésticos e equipamentos que consomem menos energia. Segundo a tabela 3, 50% 

do sexo feminino respondeu que muitas vezes fazem isso, enquanto 6% do masculino 

responderam muitas vezes ou sempre.  

 

Tabela 3 - Dimensão de economia de recursos (por sexo) 

Dimensão de economia de recursos 

6.Deixo aparelhos como televisão e computador ou similares 

ligados mesmo quando não os estou utilizando  

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 33% 12% 

Raramente 25% 53% 

Às vezes 17% 35% 

Muitas 

vezes 17% 0% 

Sempre 8% 0% 

TOTAL 100% 100% 

Base de respondentes 12 17 

7.Evito o consumo de embalagens desnecessárias (por exemplo, 

sacolas plásticas) 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 0% 18% 

Raramente 0% 24% 

Às vezes 33% 29% 

Muitas 

vezes 33% 24% 

Sempre 33% 6% 

TOTAL 100% 100% 

Base de respondentes 12 17 



48 
 

 

Continua 

Dimensão de economia de recursos 

8.Fecho as torneiras da pia ou do chuveiro quando estou 

ensaboando os objetos, o corpo ou as mãos 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 0% 6% 

Raramente 0% 24% 

Às vezes 0% 0% 

Muitas 

vezes 17% 29% 

Sempre 83% 41% 

TOTAL 100% 100% 

Base de respondentes 12 17 

9.Deixo luzes acesas sem necessidade 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 58% 35% 

Raramente 33% 35% 

Às vezes 0% 29% 

Muitas 

vezes 0% 0% 

Sempre 8% 0% 

TOTAL 100% 100 

Base de respondentes 12 17 

10.Utilizo marcas de eletrodomésticos e equipamentos que 

consomem menos energia 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 25% 35% 

Raramente 25% 29% 

Às vezes 0% 29% 

Muitas 

vezes 50% 0% 

Sempre 0% 6% 

TOTAL 100% 100% 

Base de respondentes 12 17 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019) 
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Gráfico 2 - Dimensão de economia de recursos (geral) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 29 pessoas 

 

De acordo com o gráfico 2 que analisa toda amostra, 44% disseram nunca ou 

raramente utilizar equipamentos eletrônicos com essa preocupação. 

 

4.5 Dimensões de reciclagem 

 

Um dos fatores cruciais para elevação dos índices de reciclagem sistêmica, na 

separação de resíduos sólidos urbanos é a correta destinação e o sistema de classificação, que 

concorre no aproveitamento desses resíduos. O indivíduo é um responsável determinante nesse 

ciclo de atividades, com comprometimento desde o consumo até o pós consumo, com a 

preocupação do descarte correto do produto. Segundo pesquisa do Ibope, divulgada em 2018, 

que investigou 1.816 pessoas dos 26 Estados e Distrito Federal, apontou que em relação a coleta 

seletiva, 75% das pessoas afirmaram não separar seus resíduos em casa (ABRELPE, 2017).  

A dimensão de reciclagem está associada aos três R’s da sustentabilidade, citado na 

seção 2, desse trabalho. Com o objetivo de identificar os comportamentos dos professores no 

que tange à separação correta dos resíduos sólidos, fez-se uma pergunta quanto ao habito de 

separação de materiais para reciclagem (metal, vidro, papel e plástico). Os professores 

investigados, em sua maioria, demostraram comportamentos favoráveis à reciclagem, com 58% 

das mulheres afirmando que muitas vezes ou sempre separam o lixo. Dos homens 59% 

Afirmaram “muitas vezes ou sempre” fazerem a separação. Infere-se que, distintamente do 
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material, os padrões de comportamentos dos professores quanto a destinação adequada do lixo 

reciclagem permanecem favoráveis. Quanto à pergunta relativa ao reaproveitamento do verso 

das folhas, 42% de mulheres e 70% de homens responderam “muitas vezes ou sempre”, ver na 

tabela 4, abaixo.  

 

Tabela 4 - Dimensão de reciclagem (por sexo) 

Dimensão de Reciclagem 

11. Separo objetos (metal, vidro, papel, plástico) para 

reciclagem 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 8% 0% 

Raramente 0% 12% 

Às vezes 33% 29% 

Muitas vezes 25% 35% 

Sempre 33% 24% 

 TOTAL 100% 100% 

 Base de respondentes 12 17 

12.Quando possível, utilizo também o verso das folhas de 

papel 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 0% 6% 

Raramente 8% 0% 

Às vezes 0% 24% 

Muitas vezes 42% 35% 

Sempre 50% 35% 

TOTAL 100% 100% 

 Base de respondentes 12 17 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 
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         Gráfico 3 - Dimensão de reciclagem (geral). 

 

          Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

          Base de respondentes: 29 pessoas 

 

O gráfico 3 mostra que no que tange à separação de resíduos para reciclagem 

apensas 10% da amostra revelou não ter o hábito, com respostas de raramente ou sempre. E em 

relação ao reaproveitamento do verso do papel apenas 6% dos professores afirmaram raramente 

ou nunca reaproveitarem o verso.  

 

4.6 Frugalidade 

 

A dimensão frugalidade está ligada a uma disposição para comportamento de vida 

mais despojado. Neste pensamento, buscou-se verificar a preferência dos professores 

investigados, pela reutilização de objetos, o uso de refil, a compra de produtos usados e a 

reutilização dos produtos. Os dados resultantes nessa dimensão serão apresentados na Tabela 

5. Onde 75% das mulheres e 56% dos homens afirmaram sempre ou muitas vezes buscar novas 

maneiras de reutilizar os objetos antes de joga-los. No que se refere à ação de tentar repará-los 

antes de jogá-los fora, também foi constado comportamentos favoráveis, sendo 75% das 

mulheres e 69% dos homens que responderam muitas vezes ou sempre. Sobre a compra de refil 

de produtos para o emprego de recipientes que já possuem, apenas 17% das mulheres e 12% 

dos homens fazerem isso. 

Quanto à última pergunta sobre a dimensão de frugalidade, quando perguntado se 

costuma fazer uso de bolsas reutilizáveis para fazer compras analisou-se que apenas 33% das 
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mulheres não fazem isso, enquanto 42% dos homens também não fazem, afirmando nunca ou 

raramente.   

 

Tabela 5 - Dimensão de frugalidade (por sexo) 

Dimensão de Frugalidade 

13.Busco maneiras de reutilizar 

os objetos 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 8% 6% 

Raramente 0% 13% 

Às vezes 17% 25% 

Muitas vezes 58% 50% 

Sempre 17% 6% 

TOTAL 100% 100% 

 Base de respondentes 12 17 

14.Tento consertar as coisas em 

vez de jogá-las fora 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 0% 6% 

Raramente 0% 13% 

Às vezes 25% 13% 

Muitas vezes 50% 63% 

Sempre 25% 6% 

TOTAL 100% 100% 

 Base de respondentes 12 17 

15. Compro produtos usados 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 25% 12% 

Raramente 42% 41% 

Às vezes 17% 35% 

Muitas vezes 17% 12% 

Sempre 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 

 Base de respondentes 12 17 

16.Compro refil de produtos 

para utilizar recipientes que já 

possuo 

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 0% 0% 

Raramente 0% 18% 

Às vezes 17% 24% 

Muitas vezes 42% 47% 

Sempre 42% 12% 

TOTAL 100% 100% 

 Base de respondentes 12 17 
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Continua 

 

Dimensão de Frugalidade 

17.Uso uma bolsa reutilizável 

para futuras compras  

Variáveis Feminino Masculino 

Nunca 8% 24% 

Raramente 25% 18% 

Às vezes 25% 29% 

Muitas vezes 42% 12% 

Sempre 0% 18% 

TOTAL 100% 100% 

 

Base de 

respondentes 12 17 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 12 mulheres e 17 homens  

*Dados arredondados (cálculo feito com uma casa decimal) 

 

 

Gráfico 4 - Dimensão de frugalidade (geral) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 29 pessoas 
 

A dimensão de frugalidade em relação a outras apresentou um percentual mais 

baixo comparados os percentuais de hábitos das outras dimensões.  

 

4.7 Análise das dimensões em relação a experiência de mercado de trabalho ou a falta 

dela 
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Em busca de investigar a influência que a experiência de mercado ou a falta dela 

tem em relação ao comportamento sustentável dos professores envolvidos, foi questionado ao 

grupo se já haviam trabalhado fora da universidade, ou seja, alguma experiência no mercado de 

trabalho fora do ambiente acadêmico. Os resultados gerais são apresentados na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Nível de consciência e comportamento x experiência de mercado e/ou a falta dela. 

Relação das dimensões x fatores analisados 

Atuaram no mercado de trabalho Dimensões Não atuaram no mercado de trabalho 

58% Consciência ecológica 25% 

72% Economia de recursos 40% 

70% Reciclagem 37% 

54% Frugalidade 10% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 29 pessoas 

 

Os gráficos abaixo, mostram os resultados e a correlação com cada dimensão. As 

variáveis levadas em consideração para a análise dessa relação, em todos os gráficos, foram as 

da junção dos dois extremos: Nunca/raramente e sempre e muitas vezes.  

 

Gráfico 5 - Professores que afirmaram não possuir experiência x dimensão de consciência 

ecológica 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 4 pessoas 

 

Os resultados do gráfico 5, revelam que em relação a dimensão de consciência 

ecológica os professores que disseram não possuir experiência profissional fora da 

Universidade, tiveram tendência na maioria das respostas de todas as questões dessa dimensão 
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inclinadas a ‘nunca ou raramente’. Percebe-se que nas questões 1 e 2, onde são voltadas a 

assuntos referentes a embalagem e rotulagem, assim como também a pergunta 5 que é sobre a 

vedação de compra, caso a empresa fabricante cause danos ao meio ambiente, apresentou 

resultados mais desfavoráveis do que nas outras 2 questões referente a influência e interesse 

por assuntos ambientais. Segundo essa análise, na dimensão de consciência ecológica os 

educadores desse grupo ainda precisam elevar o grau de conscientização em relação as causas 

ambientais. Já no gráfico 6 abaixo, para os 86% que afirmaram possuírem alguma experiência 

de mercado, a análise de dados mostrou que esses estão mais favoráveis e com um nível de 

conscientização maior em relação ao meio ambiente, na pergunta 01, onde se questiona sobre 

a leitura de rótulos na busca de informações relativas ao cuidado com meio ambiente, 56% 

disseram nunca ou raramente. Em contraponto em todas as outras questões dessa dimensão as 

variáveis “sempre e muitas vezes” ficaram com maior vantagem.   

Gráfico 6 - Professores que afirmaram possuir experiência x dimensões de consciência 

ecológica 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 25 pessoas 

 

4.7.1 Análise da dimensão de economia de recursos x experiência no mercado 

 

Em relação à análise da dimensão de economia de recursos foi levada em conta 

apenas a junção das respostas dos dois extremos “nunca/raramente” e “muitas vezes e sempre”. 

Serão apresentados nos gráficos (7 e 8) os resultados tanto daqueles que afirmaram não possuir 

experiência de trabalho fora da Universidade, quanto aos que disseram possuir.  
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Gráfico 7 - Professores que afirmaram não possuir experiência x dimensões de economia de 

recursos 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

 Base de respondentes: 4 pessoas 

 

Ao verificar o corolário de respostas da dimensão de economia de recursos, incutiu-

se que dos professores que disseram não possuir experiência no mercado (gráfico 7 acima) no 

que tange as questões 6 e 9 relacionadas ao desperdício de energia quando não estão utilizando 

eletrodomésticos ou iluminação obteve-se um resultado de acima de 50% para nunca ou 

raramente, o mesmo se concluiu dos que disseram possuir experiência. Conclui-se que nessas 

questões os professores apresentaram um comportamento conveniente. Já para as questões 7,8 

e 10, referente a redução do desperdício e consumo, os que não tiverem experiência de mercado 

apresentaram um resultado negativo nas questões 7 e 10 e positivo na questão 8. Enquanto os 

que possuem, apresentaram um resultado positivo quanto ao cuidado com o meio ambiente, em 

mais de 50% de respostas “muitas vezes e sempre” nessas questões (ver gráfico 8 abaixo).  
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Gráfico 8 - Professores que afirmaram possuir experiência x dimensões de economia de 

recursos 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 24 pessoas 

 

4.7.2 Análise da dimensão de reciclagem x experiência no mercado 

 

Nesta apuração, são apresentados os professores que afirmaram nunca terem 

trabalhado fora da universidade e os que afirmaram que já tiveram outras experiências em 

comparativo entre a dimensão de reciclagem. Ver gráfico 9. 

Gráfico 9 - Professores que afirmaram não possuir experiência x dimensão de reciclagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 4 pessoas 
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Os que disseram não possuir experiência apresentaram um resultado desfavorável 

em relação as perguntas de separação de objetos para o descarte correto e o reaproveitamento 

do verso de folhas de papel, respondendo abaixo de 50% “nunca ou raramente” para esse tipo 

de comportamento. Para o outro grupo, obteve-se um resultado favorável quanto às ações de 

reciclagem, apurando-se respostas “muitas vezes ou sempre” acima de 64%. 

 

Gráfico 10 - Professores que afirmaram possuir experiência x dimensão de reciclagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 24 pessoas 

 

4.7.3 Análise da dimensão de frugalidade x experiência no mercado 

Nessa última dimensão, foi analisado a relação de uma vida mais simples 

relacionada a experiência ou a falta dela. Como nas outras dimensões, nessa também serão 

analisados só as respostas dos extremos. Os gráficos 11 e 12 abaixo deixaram mais explícitos 

os resultados.  
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Gráfico 11 - Professores que afirmaram não possuir experiência x dimensão de frugalidade 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 4 pessoas 

 

Os resultados para os professores sem experiência de trabalho no mercado, não 

tiveram uma apuração favorável, pois na maioria das perguntas responderam raramente ou 

nunca, para questionamentos do sobre reutilização, compra de objetos usados/refil e utilização 

e bolsa reutilizável para futuras compras. Na pergunta 14, sobre conserto apresentou-se um 

resultado baixo nos dois extremos, deixando subtendido que a maioria respondeu as vezes 

(50%). O outro grupo para as perguntas 13, 14 e16 apresentaram respostas favoráveis, acima 

de 72% para muitas vezes/sempre. Nas demais o percentual de nunca ou raramente 

prevaleceram.  
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Gráfico 12 - Professores que afirmaram possuir experiência x dimensão de frugalidade 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 24 pessoas 

 

 

Ao comparar as respostas dos professores que já tiveram experiências profissionais 

no mercado de trabalho fora da universidade com os que afirmaram não as possuir, 

notoriamente os que tiveram, apresentam comportamento mais consciente, essa possibilidade 

pode ser atribuída as experiências vividas e a uma visão mais ampliada proporcionada pelo 

mercado.  

 

4.8 Análise das respostas dos professores que já ministraram ou não disciplianas 

relacioandas ao meio ambiente 

 

Espera-se que ao ministrar sobre a temática sustentavel os professores tenham um 

maior senso critico sobre os desgastes ambientais e uma maior preocupação em preservá-lo. 

Essa apuração, só levou em consideração as variáveis positivas de cada pergunta quanto ao 

cuidado com o meio ambiente. Na tabela 7, abaixo, estao expostos os resultados gerais de cada 

dimensao relacionadas aos professores que já ministraram disciplinas sobre a temática 

sustentável e os que nunca lecionaram sobre ela.  

 



61 
 

Tabela 7 - Nível de consciência e comportamento x professores que já e que nunca ministraram 

disciplinas com a temática sustentável 

Relação das dimensões x fatores analisados 

Já ministraram disciplinas com a 

temática de sustentabilidade 
Dimensões 

Nunca ministraram disciplinas com a 

temática de sustentabilidade 

65% 

Consciência 

ecológica 49% 

67% 

Economia de 

recursos 69% 

56% Reciclagem 69% 

40% Frugalidade 52% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 29 pessoas 

 

No caso da dimensão de consciência ecológica, no que tange aqueles que disseram 

nunca terem ministrado disciplinas relacionadas ao meio ambiente só serão analisadas as 

respostas da junção das variáveis sempre e muitas vezes. Nas perguntas  1 e 2 se presentou-se 

para os que nunca ensinaram disciplinas com temáticas ambientais um resultado não 

satisfatório, apenas 14% e 28% respectivamente responderam muita vezes/sempre, para 

pergunta relacionada leitura de rótulo em busca de informações sobre cuidados com o meio 

ambiente e a preferência por embalagens que podem ser recicladas. Nas demais perguntas da 

dimensão de consciência ecológica, esse grupo de professores se apresentaram mais 

consicentes. Quanto aos professores que disseram já terem ministrado disciplinas com 

temáticas ambientais, nos resultados das questões de 1 a 5, foram 57%, 71%,71%,86% e 86% 

respectivamente, sendo que a questão 3 e 4 são referente a influência que o docente exerce sobre 

outras pessoas com relação  aos assuntos ambientais e o interesse por notícias com a temática 

(ver tabela 8). 
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Tabela 8 - Dimensão de economia de recursos x professores que nunca ministraram disciplinas 

sobre sustentabilidade 

Nunca ministrou disciplinas de sustentabilidade 

Dimensão de consciência 

ecológica 

Variáveis 

Questão 

1 

Questão 

2 

Questão 

3 

Questão 

4 

Questão 

5 

Muitas 

vezes/sempre 14% 28% 82% 68% 50% 

Já ministrou disciplinas de sustentabilidade  

Dimensão de consciência 

ecológica 

Variáveis 

Questão 

1 

Questão 

2 

Questão 

3 

Questão 

4 

Questão 

5 

Muitas 

vezes/sempre 57% 71% 71% 86% 86% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 22 para os que não ministram e 7 para os que já ministram 

 

Na Dimensão de economia de recursos serão analisadas só as variáveis de 

comportamento benéficas ao meio ambiente indagado nas questões. Nos questionamentos das 

questões 6 e 9 foram analisados só as respostas das variáveis dos extremos “nunca e raramente” 

e das 7,8 e 13 foram as variáveis “sempre e muitas vezes”. Obtendo o resultado de respostas 

favoráveis ao meio ambiente as questões 6,8,9 e 10, onde 55% afirmaram manter um 

comportamento alinhado à economia de recursos, já a questão 7 ficou abaixo de 50%. No que 

se refere aos professores que já ministraram disciplinas ligadas a sustentabilidade os resultados 

das questões 6 e 9, onde as variáveis favoráveis ao meio ambiente são as respostas para nunca 

e raramente, teve-se 85% e 72% de respostas, considerando que esse grupo de professores 

apresentam um nível de economia de recursos satisfatório. Ver tabela 9 abaixo. 
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Tabela 9 - Dimensão de economia de recursos x professores que nunca ministraram 

disciplinas sobre sustentabilidade 

Nunca ministrou disciplinas de sustentabilidade 

Dimensão de economia de 

recursos 

Variáveis 

Questão 

6 

Questão 

7 

Questão 

8 

Questão 

9 

Questão 

10 

Nunca/raramente 55%   82%  

Muitas vezes/sempre - 46% 86% - 82% 

Já ministrou disciplinas de sustentabilidade 

Dimensão de economia de 

recursos 

 

 

Variáveis 

Questão 

6 

Questão 

7 

Questão 

8 

Questão 

9 

Questão 

10 

Nunca/raramente 85% -  72% - 

Muitas vezes/sempre - 43% 71% - 86% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 22 para os que não ministram e 7 para os que já ministram 

 

Na dimensão de reciclagem, as variáveis favoráveis ao meio ambiente foram 

raramente e sempre, tendo um resultado positivo, acima de 59%, quanto as respostas a 

perguntas sobre separação de objetos e uso do verso de folhas de papel, do grupo de professores 

que afirmaram nunca terem ministrado disciplinas sobre temáticas ambientais. Do grupo que 

respondeu já ter ministrado disciplinas com atemática ambiental, 57% e 72% respectivamente 

para as questões 11 e 12, disseram muitas vezes ou sempre separarem objetos para descarte e 

usarem o verso do papel sempre que possível (ver tabela 10). 

 

Tabela 10 - Dimensão de reciclagem x professores que nunca ministraram disciplinas sobre 

sustentabilidade 

Nunca ministrou disciplinas de sustentabilidade 

Dimensão de reciclagem 
Variáveis Questão 11 Questão 12 

Muitas vezes/sempre 59% 82% 

Já ministrou disciplinas de sustentabilidade 

Dimensão de reciclagem 
Variáveis Questão 11 Questão 12 

Muitas vezes/sempre 57% 72% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa, (2019). 

Base de respondentes: 22 para os que não ministram e 7para os que já ministram 

 

Na dimensão de frugalidade, onde objetivo é analisar se a amostra tem uma 

tendência de hábitos de uma vida simples, como a atos de reutilização de objeto e a compra de 

produtos usados. Foram analisados aqui as variáveis favoráveis ao meio ambiente, sendo 

representadas por sempre e muitas vezes. Nas questões 15 e 17 referentes à compra de produtos 
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usados e uso de bolsas reutilizáveis para futuras compras, os que disseram nunca ter ministrado 

esse tipo de disciplina apresentou (86% e 82%) um nível de comportamento mais favorável ao 

cuidado com o meio ambiente, no que tange um estilo de vida mais despojado, do que os que 

já disseram ter ministrado, no que se refere as mesmas questões, com percentual de 0% e 14%.   

Conferir os resultados na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Dimensão de frugalidade x professores que nunca ministraram disciplinas sobre 

sustentabilidade 

Nunca ministrou disciplinas de sustentabilidade 

Dimensão de 

frugalidade 

Variáveis 

Questão 

13 

Questão 

14 

Questão 

15 

Questão 

16 

Questão 

17 

Muitas 

vezes/sempre 10% 46% 86% 5% 82% 

Já ministrou disciplinas de sustentabilidade 

Dimensão de 

frugalidade 

Variáveis 

Questão 

13 

Questão 

14 

Questão 

15 

Questão 

16 

Questão 

17 

Muitas 

vezes/sempre 86% 71% 0% 57% 14% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 22 para os que não ministram e 7para os que já ministram  

 

Ao comparar as respostas dos professores que já ministram disciplinas voltas ao 

tema com o outro grupo, verifica-se que os que lecionaram sobre o assunto apresentaram um 

grau maior nas dimensões apuradas, esse resultado pode ser atribuído ao fato de que esses estão 

mais ligados a problemática e se tornam mais sensíveis aos desafios enfrentados pelo meio 

ambiente. 

  

4.9 Análise dos professores que ocuparam ou ocupam algum cargo de gestão dentro da 

Universidade x as 4 dimensões 

 

Na apuração dos resultados das dimensão daqueles que ocupam ou já ocuparam 

cargo de gestão dentro da UFC, foi constatado que a maioria tem uma tendência de consciência 

ecológica significativa. Esse resultado pode ser atribuído a alta cobrança e responsabilidade do 

cargo, tendo esse que ter uma preocupação mais holística em todos os aspectos onde está 

inserido (ver tabela 12). 
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Tabela 12 - Nível de comportamento e consciência x professores que já ocuparam cargo de 

gestão e os que nunca ocuparam. 

Relação das dimensões x fatores analisados 

Já ocuparam  

cargo de gestão 
Dimensões 

Nunca ocuparam 

 cargo de gestão 

61% Consciência ecológica 47% 

72% Economia de recursos 66% 

69% Reciclagem 62% 

46% Frugalidade 52% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 29 pessoas 

 

 Nas perguntas 3,4 e 5 temos um percentual maior que 69% para os que 

responderam sempre e muitas vezes. Para perguntas 6 e 9 apresentou-se um percentual de 69% 

e 76% para respostas nunca e raramente, essas favoráveis quanto ao nível de economia de 

recurso. As outras 3 perguntas dessa dimensão, também apresentaram resultados satisfatórios 

em relação a dimensão de redução do desperdício. Da dimensão de reciclagem, obteve-se os 

resultados (sempre e muitas vezes) 61% e 76% respectivamente, para perguntas sobre a seleção 

de reciclável e uso do verso de papel. Os percentuais mais baixos que não são benéficos ao 

meio ambiente na dimensão de frugalidade se deu na questão 15 e 17, sobre a compra de 

produtos usados e uso de bolsa reutilizável. As outras dessa última dimensão apresentaram 

resultados positivos quanto aos hábitos de frugalidade.  Ver na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Professores que ocupam ou já ocuparam cargo de gestão dentro da UFC 

 Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Ocuparam cargo de gestão dentro da UFC 

Dimensões Questão Nunca/raramente Sempre/muitas vezes 

Dimensão de consciência ecológica 

Questão 1 38% 46% 

Questão 2 38% 31% 

Questão 3 8% 77% 

Questão 4 15% 85% 

Questão 5 23% 69% 

Dimensão de economia de recursos 

Questão 6 69% 15% 

Questão 7 15% 46% 

Questão 8 23% 77% 

Questão 9 76% 0% 
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 Base de respondentes: 13 pessoas 

 

 

A investigação feita aos que disseram nunca ter ocupado algum cargo de gestão na 

Universidade Federal do Ceará será apresentada na tabela 14, abaixo. No que entende-se da 

análise, nas questões 1 e 2 analisou-se um nível desfavorável, reduzindo os respondentes a uma 

consciência ambiental deficiente, já nas questões 3,4 e 5 os respondentes apresentaram um nível 

de consciência sustentável positiva. Para a dimensão de economia de recurso, as questões 6 e 

9, apresentaram resultados de 56% e 81% (nunca/raramente), sendo esses de hábitos benéficos 

ao planeta. A questão 7 teve 44% (sempre/muitas vezes) apenas de hábitos convenientes à 

preservação e a questão 8 e 10 permitiram concluir que os professores dessa categoria possuem 

um percentual amigável na questão ambiental. No que se relaciona com a dimensão de 

reciclagem, as respostas foram positivas, entende-se que o respondente tem hábitos propícios a 

preservação. Na dimensão de frugalidade, os resultados apresentados nas questões 15 e 17, não 

foram tão coniventes a um comportamento sustentável. Já as outras questões dessa última 

dimensão apresentaram resultados bem-sucedidos em relação a ações oportunas de preservação. 

Conferir os resultados em percentuais na tabela 14, abaixo.  

 

Tabela 14 - Professores que nunca ocuparam cargo de gestão dentro da UFC 

Nunca ocuparam cargo de gestão dentro da UFC 

Dimensão Questão Nunca/raramente Sempre/muitas vezes 

Dimensão de consciência ecológica 

Questão 1 69% 6% 

Questão 2 32% 37% 

Questão 3 6% 82% 

Questão 4 13% 63% 

Questão 5 19% 50% 

 

Continua 

Questão 10 8% 93% 

Dimensão de reciclagem 
Questão 11 16% 61% 

Questão 12 8% 76% 

Dimensão de frugalidade 

Questão 13 30% 54% 

Questão 14 8% 77% 

Questão 15 61% 8% 

Questão 16 15% 69% 

Questão 17 61% 23% 
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Nunca ocuparam cargo de gestão dentro da UFC 

Dimensão Questão Nunca/raramente Sempre/muitas vezes 

Dimensão de economia de recursos 

Questão 6 56% 6% 

Questão 7 31% 44% 

Questão 8 13% 87% 

Questão 9 81% 6% 

Questão 10 12% 75% 

Dimensão de reciclagem 
Questão 11 6% 57% 

Questão 12 6% 82% 

Dimensão de frugalidade 

Questão 13 0% 69% 

Questão 14 13% 63% 

Questão 15 50% 28% 

Questão 16 6% 69% 

Questão 17 21% 44% 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 16 pessoas 

 

Com a comparação dos dados das tabelas 13 e 14, compreende-se que os 

professores que ocuparam cargo de gestão apresentaram um comportamento sustentável mais 

elevado que os que não ocuparam, esse fato pode ser definido pela possível responsabilidade 

direcionadora do cargo, requerendo do gestor uma visão mais responsável de cuidado do meio 

em que está inserido.  

 

4.10 Percepção do conceito de sustentabilidade ambiental por parte da amostra 

estudada. 

Ao fazer um comparativo com o quadro 1 que se trata da compreensão dos conceitos 

de sustentabilidade segundo uma revisão bibliográfica, podemos inferir que os professores do 

departamento de administração têm uma concepção válida do que significa sustentabilidade 

ambiental. O quadro 4, apresenta a percepção dos que responderam a essa pergunta.   

 

Quadro 4 - Entendimento do conceito de sustentabilidade ambiental 

Para mim o que é sustentabilidade ambiental? 

Feminino Masculino 

Consumo responsável  É usar objetos com consciência e responsabilidade  
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Continua 

Para mim o que é sustentabilidade ambiental? 

Feminino Masculino 

Pensar ações em três âmbitos: ambiental, social e 

econômico  
Comportamento responsável com as gerações futuras 

Utilização dos recursos visando a redução do 

desperdício, visando a melhoria do meio ambiente  
Evitar desperdício, minimizar uso dos recursos 

Triple bottom line: sociedade, meio ambiente e 

economia 
Procurar evitar desperdício dos recursos naturais 

Utilizar de forma racional bens de consumo de 

forma a gerar menos impactos no meio ambiente 

Procurar realizar atividade econômicas de maneira a 

preservar o meio ambiente  

Práticas de preservação ao meio ambiente 
Práticas e políticas que não produzam externalidade com 

impactos negativos ao meio ambiente 

É uma forma de ver os processos, de pensar 

estruturas a partir de um paradigma que esteja 

apoiado em sistemas sustentáveis 

Consumir recursos necessários, sem exauri-los 

Desenvolvimento de ações conscientes que 

procuram manter o equilíbrio do ambiente evitando 

a degradação.  

Pilar da continuidade da vida 

A consciência e a reflexão na busca pela utilização 

de recursos de forma equilibrada, sempre pensando 

no tempo futuro 

Preservar os recursos naturais  

Vida 
Continuidade a curto, médio e longo prazo de utilização, 

gestão e consumo de recursos 

Consumir e produzir com responsabilidade e 

respeito ao meio ambiente e a sociedade 

Sustentabilidade ambiental é utilizar os 3 Rs para a 

dimensão ambiental 

- É uma das três dimensões da sustentabilidade 

- 

Conjunto de práticas que visam o alcance do 

desenvolvimento sustentável  

- 

Estabelecer incentivos /desincentivos econômicos em prol 

do desenvolvimento econômico, bem-estar social e da 

preservação do meio ambiente 

- 

Integração das dimensões ambientais, sociais e 

econômicas  

11 respondentes femininos 15 respondentes masculinos  

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 26 pessoas 

 

Pode-se inferir que os professores do departamento de administração demonstraram 

níveis de consciência favoráveis em relação a algumas de suas respostas de consciência 

ambiental, esse nível se apresentou quando se questionou sobre o interesse a assuntos relativos 

ao meio ambiente. Apesar de seu papel influenciador, os professores quando questionados sobre 

efetiva pratica da consciência sustentável, obtiveram padrões de consciência menores, tais 

como nas respostas das perguntas baseadas na leitura de rótulos, preferência por embalagem 

que podem ser recicladas e a abdicação de compras em empresas que desrespeitam o meio 
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ambiente. Isso leva a crer que na teoria, quando se fala do interesse do conhecimento sobre o 

assunto os docentes são mais ativos, já quando tange as práticas efetivas as atitudes que antes 

parecia alta, decai. Na investigação sobre economia do consumo, energia e água, pode-se 

afirmar que eles estejam mais preocupados com as ações que minimizam o consumo de energia, 

já quando questionados sobre a possibilidade de dispensar o consumo de embalagens inúteis, 

eles não foram favoráveis a um comportamento de consumo consciente. Na dimensão de 

reciclagem verificou-se um percentual significativo nas respostas, apresentando um 

comportamento favorável no que tange à separação de objetos para reciclagem, mesmo que a 

destinação final ainda seja uma questão em debate, portanto apresentou resultado positivo 

quanto a essa dimensão. Na dimensão frugalidade, na verificação de hábitos mais simples e 

mais sóbrios no que se refere ao estilo e vida e seus reflexos na sustentabilidade, foram 

ponderados fatores, tais como, buscar maneiras de reutilizar os objetos, procurar consertar os 

utensílios em vez de jogá-las fora; e o uso de bolsa reutilizável em futuras compras, inquiriu-se 

que, no geral os resultados dessa dimensão foram bons, menos quando questionado sobre a 

compra de produtos usados, esse fator pode ser justificado pelo tempo e durabilidade que possui 

o objeto nessas condições, já que sua vida útil já sofreu desgaste. O uso de bolsa reutilizável 

também apresentou um percentual baixo, mostrando que os professores não se preocupam 

muito quanto a geração de resíduos plásticos, um desafio tão gritante para natureza. 

A tabela 15 a seguir apresenta um levantamento geral de cada dimensão analisada, 

que permitirá uma visualização mais abrangente das respostas favoráveis no que tange aos 

cuidados ambientais relacionado a cada dimensão. Desse modo permitisse-a verificação de 

quão consciente e quais os percentuais de comportamento sustentável que os professores 

obtiveram em cada dimensão.  

 

Tabela 15- Nível de consciência e comportamento dos professores nas dimensões. 

Levantamento geral de cada dimensão 

Dimensão de Consciência ecológica 54,48% 

Dimensão de Economia de recursos 61,37% 

Dimensão de Reciclagem 65,51% 

Dimensão de Frugalidade 49,65% 

  Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2019). 

Base de respondentes: 29 pessoas 
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Na tabela 12 acima, somente as respostas positivas de cada dimensão foram levadas 

em consideração, foi-se considerado as variáveis muitas vezes e sempre para as dimensões 1, 3 

e 4, enquanto a dimensão 2 foi-se considerada nas questões 6 e 9 as categorias raramente e 

nunca. Assim tem-se que na dimensão 1 os professores apresentaram um nível de consciência 

ecológica de 54,48%, e nas dimensões 2, 3 e 4 os resultados de 61,37%; 65,51% e 49,65% 

respectivamente.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia, teve como objetivo efetuar uma investigação entre a consciência 

e o comportamento sustentável dos professores do departamento de administração da 

Universidade Federal Ceará. Dispondo como fundamento a Escala de Consumo Sustentável 

elaborada por Ribeiro e Veiga (2011). Pondera-se que as transformações dos paradigmas de 

hoje, no que se refere ao consumismo desenfreado e as questões de urgência ambiental, possam 

ser conciliadas, considerando tanto a necessidade de manutenção dos padrões de vida da 

sociedade, quanto os limites do planeta. Isto requer comprometimento e uma ressignificação de 

princípios e hábitos de consumo. 

     Com esse entendimento, enfatiza-se a essencialidade de promover sistemas que 

contribuam na compreensão do comportamento dos indivíduos ligados aos desafios de um 

planeta mais sustentável. É imprescindível a urgência de alimentar na sociedade novos hábitos, 

nova consciência, nova ética. Precisa-se de instrumentos mais concretos de motivação de 

comportamentos sustentáveis, que seja orientador de práticas conscientes e ecologicamente 

corretas. Diante desse cenário, a utilização da escala de consumo sustentável, estruturada por 

Ribeiro e Veiga (2011), favoreceu julgar que o grupo investigado apresentou um nível de 

consciência e comportamentos sustentável tidos parcialmente como benéficos para o meio 

ambiente no que se confronta com as dimensões examinadas. 

 Os resultados, exibidos na realização desse estudo, confrontam com o conceito de 

Canepa (2004), autor citado no referencial teórico, que diz que a educação ambiental é 

impulsionadora e um canal essencial na edificação de uma nação mais sustentável. A pesquisa 

teve uma amostra de professores, com um nível de formação alto, a maioria com doutorado, 

porem nem em todas as respostas se mostram positivas quando relacionadas a esse fator. Os 

mesmos apresentaram relevantes níveis de consciência e comportamento sustentável, porém 

ainda podendo melhorar. A dimensão de Frugalidade apresentou o menor percentual de hábitos 

sustentáveis, com resultados menores que 50%. Esse resultado pode estar atrelado ao padrão de 

vida levado pelos professores, priorizando o máximo conforto. 

Considera-se que umas das limitações da pesquisa está relacionada ao curto período 

em que o questionário esteve disponibilizado, isso não favoreceu à obtenção absoluta das 

resposta de toda população. Além da coleta de dados da maior parte dos questionários ser coleta 

de maneira presencial, requerendo questionários impressos e o uso de recursos físicos.  

Incumbe-se que o que agregue valor além da educação, é a ética e a integridade, 

estas levam de forma intrínseca cada indivíduo a agir de forma mais correta e consequentemente 
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mais sustentavelmente. Isto, é relevante ao ambiente onde a amostra está inserida e o campo de 

atuação da mesma, uma Instituição de Ensino Superior (IES), onde conceitos são formulados e 

disseminados. Fomentar nesse ambiente valores ambientais, fundamentados no conhecimento 

cientifico, é importante.  

Tais necessidades expressam a precisão da gerarão de ações direcionadas à 

construção de uma cultura ética e incorporada de valores nas práticas de consumo. 

Propõe-se, portanto, como sugestão para investigações futuras, a expansão da escala 

usada, agregando outros fatores ligados a hábitos do dia a dia de consumo que impactem no 

meio ambiente. Propõe-se, também, que sejam efetuadas outras pesquisas com os demais 

departamentos, a fim de analisar a reação entre cada área de ensino e de outro perfil amostral. 

Pode-se fazer também um estudo com uma população de um nível educacional mais baixo a 

fim de relacionar e verificar diferenças entre eles na comparação do nível de formação, 

consciência ambiental e comportamento sustentável. 
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