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Resumo: A área acadêmica está atraindo a atenção da sociedade e das organizações para a
importância das políticas ambientais em comunidades universitárias. A relevância do tema
acontece por que o meio universitário representa um importante espaço de educação
profissional e de formação de futuros professores. O estudo tem como objetivo realizar uma
análise das ações ambientais em instituições de ensino superior (IES) do município de
Goiânia, Goiás (GO). Para isso, buscou-se conhecer quais são as instituições que possuem
um compromisso ambiental com ações e discussões ambientais em seus campus realizando
uma pesquisa aplicada de carácter exploratório com múltiplos estudos de caso. Como
resultado é apresentado 8 perfis ambientais de IES em Goiânia-GO. A instituição assume um
papel estratégico de referência em produção e consumo da sustentabilidade, portanto para
trabalhos futuros sugere-se o acompanhamento dessas IES e de outras não avaliadas neste
estudo.
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1.

Introdução

Os problemas com o meio ambiente vêm ganhando espaço na sociedade, o aumento está no
interesse das instituições de ensino superior (IES) em implementat a sustentabilidade em seu
sistema de ensino (RAMOS, 2015). As IES estão contribuindo para o meio ambiente com a
adoção de mudança de hábitos, debates, palestra, projetos, extensões, entre outros (CORRÊA,
2009).
No entanto, ainda existe muitos desafios, segundo Tauchen e Brandli (2006), não há tantas
praticas com o cuidado ao meio ambiente nos IES. Mas reconhece e concorda com Oliveira
(2010), que são de responsabilidade das IES o papel de qualificar e conscientizar os seus
alunos. Independentemente de ser uma instituição pública ou privada precisam cumprir o seu
papel atendendo as demandas sociais e ambientais. (KRUGER et al., 2013).
A principal ideia de realizar o desenvolvimento sustentável em instituições de ensino é fazer a
conscientização dos estudantes, que eles levem a sociedade boas ideias de sustentabilidade em
várias áreas de atuação. Segundo Tauchen e Brandli (2006) essa pratica começou a ser
discutida nas instituições brasileiras a partir de 1992.
Muitas insituições possui atividades com abordagens de desenvolvimento sustentável
(RAMOS, 2015). Com isso, a motivação deste trabalho aconteceu por entender que as IES
são instituições sociais que expressam na sociedade conceitos, além de absorver e exprimir
ideias, práticas e atividades acadêmicas que são influenciadas pela sociedade moderna
(MORALES, 2007).
Este artigo tem como objetivo realizar uma análise das ações ambientais em IES do município
de Goiânia-Goiás (GO). Para isso, buscou-se conhecer quais são as instituições que possui
ações ambientais em seus campus.
A elaboração deste estudo é justificada pelo fato da ausência de práticas ambientais no
contexto universitário, além que em alguns cursos é obrigatória a presença da educação
ambiental (EA) no decorrer do curso, em outros deve ser representada como uma atividade
curricular, ou uma disciplina ou até mesmo um projeto interdisciplinar.
O estudo está divido após esta breve introdução em 4 seções: por meio de revisão
bibliográfica é explanado a questão ambiental em ambientes universitários, na próxima seção

dos material e métodos adotados para a condução do presente estudo, em seguida os
resultados e discussões e por fim as considerações finais, e as referências que fomentam este
trabalho.

2.

Referencial Teórico

É com o desenvolvimento sustentável que buscamos a qualidade ambiental em nosso
cotidiano (LACERDA et al., 2014). A gestão ambiental (GA) é o principal instrumento para
obter o desenvolvimento sustentável (DIAS, 2006).
Para que a GA funcione como um programa dentro da instituição é preciso que a GA seja
estruturada com eficiência, possuindo uma visão de sustentabilidade (SALGADO e
CANTARINO, 2006). Para minimizar os impactos ambientais provocados nas atividades
desenvolvidas na instituição (PENHA, 2010).
A inserção da dimensão ambiental no meio universitário começou com as IES dos Estados
Unidos da América nos anos 60 (JULIATTO et al., 2011). A instituição pioneira na
implantação de um sistema de gestão ambiental (SGA) é a Universidade Mälardalen, na
Suécia (RIBEIRO et al. 2005). O SGA é o conjunto de responsabilidades organizacionais,
procedimentos, processos e meios eu se adotam para a implantação de uma política ambiental
(DIAS, 2006). É comum que o SGA aparece nas organizações buscando um desempenho
ambiental e certificando as suas realizações ambientais.
Recentemente, a tendência de sustentabilidade está na comunidade acadêmica, as instituições
estão assumindo o compromisso de gerenciar os impactos causados por elas sobre o meio
ambiente realizando ações para tornar a instituição mais consciente e sustentável. As ações
mais comuns para tornar a instituição mais consciente e sustentável são: a redução do
consumo de água e da energia, a presença de área verde na instituição, gestão de resíduo, a
GA, o SGA, programa de conscientização ambiental, reciclagem, entre outros.
Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (2014) os setores de alumínio (metal),
do papel e do plástico possuem uma das maiores participações nas atividades de reciclagem
no país. Para cada resíduo solido existe um processo de reciclagem diferente, destaca-se a
seguir os resíduos que permite reciclagem: papel, vidro, metal e plástico.

A implantação de GA em uma instituição só acontece quando á ajuste dos processos dos
membros e suas atividades a termos e políticas ambientais (JULIATTO et al., 2011).
Independente da área de atuação os termos auxiliam na compreensão, utilização e
implementação de instrumentos que permitam sustentabilidade e eficácia ambiental a
instituição (DRUZZIAN & SANTOS, 2006).
Algumas IES possuem um selo de responsabilidade socioambiental atestando a comunidade
esse diferencial e buscando parceiros na sociedade para identificar alternativas tecnológicas
para reduzir os impactos no meio ambiente (FRÉSCA, 2007).

3.

Materiais e Métodos

O estudo é classificado em pesquisa aplicada e exploratória de abordagem qualitativa,
composto através de uma revisão da literatura com a importância da união do setor da
educação com as práticas ambientais. Posteriormente, após classificação da pesquisa, o estudo
foi conduzido em 4 passos: (1) definição do universo e da amostra da pesquisa; (2) seleção
das instituições aptas para o estudo; (3) estabelecer o perfil das IES estudadas; (4)
compreensão do nível de preocupação ambiental da IES.
A amostra do estudo foi selecionada segundo o E-MEC (2015), buscou-se conhecer quais são
as instituições presentes no município do estudo. Foi encontrado 51 instituições situadas em
Goiânia-GO, estabelecendo como critério de escolha as instituições que possuem a sua matriz
no município, descartando assim 22 instituições.
Posteriormente, foi realizado uma busca nas 29 instituições pesquisando quais instituições
possuíam ações ambientais em seus campus. O critério utilizado para a seleção das
instituições aptas para o estudo foi a observação através dos portais do estabelecimento de
ensino em relação ao seu desenvolvimento ambiental. Assim foram selecionadas 8
instituições que serão identificadas neste estudo por números, no intuito de preservação da sua
imagem.

A abordagem metodológica utilizada no estudo foi o estudo de caso, um método de caráter
empírico que investiga um dado fenômeno por meio de análise aprofundada de um ou mais
objetos de análise (caso) (MIGUEL, 2010).

Portanto, o estudo utilizou de múltiplos estudos de caso, realizando entrevistas com os
frequentadores das instituições durante o mês de abril, além das visitas in-loco no período 25
a 29 de abril para obter informações para a formação do quadro 1, apresentado no próximo
tópico.

4.

Resultados e Discussões

A fim de estudar e conhecer cada IES, foi elaborado a tabela 1 com o perfil de cada
instituição. Com as informações do E-MEC (2015) dividiu-se as instituições em números de
1 a 8 caracterizando-as por sua natureza jurídica, o tempo de atuação (anos) e a quantidade de
cursos
IES
1
2
3
4
5
6
7
8

Natureza Jurídica
Privada sem fins
lucrativos
Privada com fins
lucrativos
Privada com fins
lucrativos
Privada sem fins
lucrativos
Privada com fins
lucrativos
Privada com fins
lucrativos
Privada sem fins
lucrativos
Púbica Federal

Tempo de
Atuação

Quant. de Cursos
Graduação

Pós-Graduação

43 Anos

38 Cursos

15 Cursos

15 Anos

16 Cursos

18 Cursos

9 Anos

6 Cursos

36 Cursos

15 Anos

6 Cursos

20 Cursos

6 Anos

5 Cursos

2 Cursos

7 Anos

3 Cursos

68 Cursos

56 Anos

43 Cursos

84 Cursos

55 Anos

102 Cursos

69 Cursos

(graduação e pós-graduação) da instituição.
Tabela 1 – Perfil das Instituições do Estudo

Fonte: Autores
Foi investigado nas visitas das instituições ações verdes: coleta seletiva do lixo, reciclagem,
área verde dentro da instituição, redução do consumo de água e energia da instituição,
destinação dos resíduos gerados pela instituição, GA e o SGA. Na tabela 2 é apresentado o
resultado dessa investigação, e também os resultados das entrevistas com os alunos,
professores e funcionários das instituições.
Tabela 2 – Ações Verdes das Instituições do Estudo
IES

1
2
3
4
5
6
7
8

Coleta
Seletiva
SIM
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM

Gestão
de
Resíduo
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Programa de
Conscientização
Ambiental
Alunos
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Funcionários
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Jardim
ou
Áreas
Verdes

Reciclagem

GA
e
SGA

Água
e
Energia

SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM

Fonte: Autores
A instituição 1 apresenta um grande interesse em ações ambientais para o campus, fato
observado nas entrevistas com os alunos e professores da instituição. Foi observado que a
instituição possui coletores para a coleta seletiva em seu pátio, realiza o programa de
conscientização ambiental com os alunos, realiza um projeto sobre meio ambiente e direitos
humanos dentro da instituição e apresenta visões futuras para extensão de projetos.
Já a instituição 2 tem um curso de extensão como tema principal o meio ambiente, porém não
possui na instituição nenhuma ação ambiental, e sua área verde não é extensa.
A instituição 3 diferencia muito das outras instituições pesquisadas, apenas com 9 anos de
mercado realiza muitas ações ambientais, com uma semana dedicada para a GA dentro da
instituição, coleta seletiva, área verde e a conscientização ambiental com todos os professores,

para que os mesmos sejam obrigados a ministrar pelo menos 1 aula no semestre sobre EA,
relato dos professores nas entrevistas.
A instituição 4 participa anualmente do dia da responsabilidade social promovido pela
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) preocupada com a
preservação do ambiente a instituição estimula os alunos a promoverem ações socialmente
responsáveis que contribuem a população não somente no “dia da responsabilidade social”
mas sim durante o ano todo.
A instituição 5 é a que apresenta o menor tempo de atuação no mercado dentre as IES
estudadas, possui em funcionamento no seu campus um projeto de responsabilidade social em
defesa ao meio ambiente.
A instituição 6 é uma empresa solidária ao Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), disponibiliza também em seu portal um compromisso de sustentabilidade entre a
instituição e algumas empresas ligadas a instituição, mas é ausente as ações ambientais dentro
da instituição.
A instituição 8 é a pioneira no estado de Goiás, com quase 25 mil alunos possui um instituto
de EA, cultura e cidadania há 21 anos. A instituição universitária possui uma extensa área
verde, por isso apresenta programas de reciclagem e coleta seletiva. Tem projetos de redução
para o uso da água e energia mas é ausente com seus alunos em relação a conscientização
ambiental.
E por fim a instituição 9 que possui mais de 40 mil alunos, além das atividades de extensão,
especialização e criação cursos voltados ao meio ambiente, possui ainda um programa com os
catadores de materiais recicláveis da cidade, o uso racional de agua e energia em seu campus
e muitos projetos com práticas sustentáveis para futuras aplicações.

5.

Considerações Finais

A IES que possui uma identidade ambiental realiza a conscientização da preservação e
recuperação do meio ambiente em sua comunidade universitária (SARTOR, 2010). De acordo
com a Sassiotto (2005) “as universidades em todo mundo estão buscando caminhar para a
sustentabilidade”. Com o desenvolvimento sustentável as insituições proporcionam ao
individuo um ambiente sustentável.

Existem diversas formas de minimizar a degradação ao meio ambiente, algumas instituições
apresentam planos acerca da sustentabilidade, outras já colocaram em pratica, seja na fase da
execução ou do planejamento ações ambientais são importantes para as IES. Além de
campanhas de incentivo ou conscientização ambiental as instituições realizam ações
sustentáveis, ressalta-se algumas: redução do consumo médio dos copos descartáveis e das
resmas de papel, recarga de cartuchos, gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde,
químicos e urbanos, comunicação sustentável, EA, coleta seletiva solidária, racionalização do
consumo de energia elétrica e do uso da água, entre outros.
Mesmo que as ações apresentem inumeros beneficios a comunidade, são poucas práticas de
desenvolvimento sustentável em comunidades acadêmicas (LARA, 2012). Algumas
comunidades apresentam a preocupação ambiental, realizam eventos anualmente, ou até
mesmo mensalmente, dedicado a conscientização socioambiental.
A instituição assume um papel estratégico de referência em produção e consumo da
sustentabilidade, assim sugere-se a continuação deste estudo com o acompanhamento dessas
IES presentes no artigo e das outras IES não avaliadas por falta de ações, aumentando a
quantidade das IES sobre o tema estudado.
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