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Resumo. A Uni versidade tem um papel fundamental na produção de conhecimentos e como uma instituição
de tra nsformação social e cultural é responsável ta mbém pela incorporação da dimensão a m bi enta l e d a
s us tentabilidade em suas a ções. Por meio de um estudo exploratório rea li z a mos u m l eva n ta mento d a
produção científica que expressa a inserção dos aspectos de s ustentabilidade nas universidades públicas d o
es tado de São Pa ulo – Bra sil. Os resultados revelam esforços esparsos de sustentabilidade configurando um
cená rio em fase i nicial de desenvolvimento. A a nálise da produção aponta para a necessidade de mudança s
no â mbito das políticas educacionais e na proposição de mecanismos que permitam a celerar a i ncorporação
dos princípios sustentáveis na educação superior pública do estado.
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Sustainability in Public Universities of São Paulo / Brazil - a scenario under construction

Abstract. The Uni versity plays a key rol e in the production of k no wl edg e a n d a s a s oci a l a nd cu l tura l
tra ns formation institution is also responsible for th e i ncorp ora ti on o f e nvi ro nm enta l co ncerns a nd
s us tainability i n their a ctions. Through a n exploratory s tudy, w e co n ducted a s u rvey o f th e s ci enti fi c
l i terature that shows the i ntegration of sustainability a spects in the public universities of São Pa ulo – Brazi l .
The res ults reveal a scenario in progress due to s parsely s ustainability efforts. In a ddi ti on , th e s tud y h a s
s eemed to point to the requirement changes i n th e s cop e o f e du ca ti o na l p ol ici es a n d to es ta bl i s h
mecha nisms to accelerate the i ntegration of sustainable principles i n public higher education in the state.
Keywords: uni versity, sustainability, research, indicators.

1 Introdução
A Conferência de Estocolmo em 1972 e a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (RIO 92) realizada no Rio de Janeiro em 1992 desencadearam importantes
iniciativas em direção a responsabilidade socioambiental instaurando, internacionalmente, uma
discussão efetiva sobre como promover o desenvolvimento sustentável (Santos, 2002).
Surgiram então diversas cartas de compromissos, declarações, princípios e também outros
documentos orientadores nacionais e internacionais que mencionavam a necessidade de promover a
transição societária em direção à sustentabilidade (Layrargues & Dourado, 2011). Essa mobilização
da sociedade atua como um comprometimento, mas o mais expressivo vai se encontrar nos
estabelecimentos de ensino formal, uma vez que são os responsáveis pela transmissão dos val ore s
culturais e pela reprodução social. Como a escola foi considerada o lócus privilegiado por exce l ência
para o desenvolvimento de ações educativas focando o meio ambiente, além do ensino fundamental
e médio, as universidades também internalizaram a temática ambiental no ensino superior.
Em busca de um modelo que contemple o desenvolvimento sustentável é importante destacar que a
Universidade, enquanto instituição de transformação social e cultural tem um papel fundamental na
produção de conhecimentos no campo da sustentabilidade, mas também demanda a incorporação
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das questões ambientais e dos processos sustentáveis em suas próprias ações. Dessa forma, os
desafios da promoção da sustentabilidade na educação superior podem ser resumidos em duas
principais dimensões: a primeira envolve, por exemplo, os meios de transporte, infraestrutura para
facilidade de deslocamento/mobilidade dentro do campus, ou seja, melhora da qualidade de vida e a
segunda foca o campo do conhecimento quanto à formação dos futuros profissionais nas diversas
áreas, pois as ações destes no exercício de suas profissões, como enfatizam Trajber e Sato (2010)
“terão um efeito direto ou indireto sobre a qualidade de vida e do ambiente natural em que estão
inseridos, em seu entorno local, regional e global”.
O período de 2005-2014, denominado a Década da Educação pelas Nações Unidas (UNESCO 2005),
foi muito importante para consolidar o papel da educação como elemento chave na busca pelo
desenvolvimento sustentável. Desde então, o ensino superior tem intensificado esforços para
implementar iniciativas sustentáveis em seu cotidiano (Ryan, Tilbury, Corcoran, Abe, & Nomura,
2010; Glasser, 2009; Patrick, Murray, & Bowles, 2008; Perna, Carriere, & Chang, 2006). Como aponta
Wals (2014) a principal conclusão pós esse período é que as instituições de ensino superior estão
começando a fazer mais mudanças sistêmicas para a sustentabilidade reorientando as atividade s de
ensino, pesquisa, extensão e gestão.
Procurando identificar os avanços desencadeados por este período no ensino superior do Estado de
São Paulo este estudo busca fazer um levantamento inicial da produção científica que expressa a
inserção dos aspectos de sustentabilidade com relação à formação dos profissionais tanto qu anto no
próprio funcionamento institucional das universidades paulistas.

2 Metodologia
Para realizar esta pesquisa foram tomadas como referência as universidades públicas do Estado de
São Paulo, a saber: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual Paulista
(UNESP) e Universidade de São Paulo (USP). A escolha justifica-se pelo importante papel que essas
instituições desempenham na formação dos brasileiros, destacando-se como espaços de produção
de conhecimento e pesquisa científica.
A Unicamp, sediada na cidade de Campinas, com campi em Piracicaba e Limeira, possui 1.795
docentes, 66 cursos de graduação e 18.698 alunos matriculados. Na pós-graduação são 153 cursos
com cerca de 16 mil alunos. Produz 15% da pesquisa acadêmica no Brasil e mantém a liderança entre
as universidades brasileiras no que diz respeito a patentes e ao número de artigos per capita
publicados anualmente em revistas indexadas na base de dados ISI/WoS (UNICAMP, 2016).
A UNESP, criada em 1976, com destaque na atuação do ensino, da pesquisa e na extensão de
serviços à comunidade possui estrutura multicampus e está presente em 24 cidades distribuídas e m
todo o estado de São Paulo. Atualmente possui cerca de 37 mil estudantes de graduação, 13 mi l de
pós-graduação e 3.800 professores nas 34 faculdades e institutos, onde oferecem 168 cursos de
graduação e 114 cursos de pós-graduação, em 64 profissões de nível superior (UNESP/2016).
A USP, a maior universidade pública brasileira e uma das maiores instituições de ensino superior da
América Latina com 42 unidades de ensino e pesquisa, em onze campi sendo o principal sediado em
São Paulo. Possui 247 cursos de graduação, 239 cursos de pós-graduação, 5.940 professores e 91 mil
alunos matriculados entre graduação e pós-graduação (USP/2016).
O estudo foi exploratório com consulta a bases de dados on-line para proceder ao re conhe ci mento
dos trabalhos que retratam a inserção da sustentabilidade nas universidades públicas paulistas.
Inicialmente foram consultadas as plataformas Capes e Scielo. A análise quantitativa considerou o
número de trabalhos publicados que contemplavam a problemática da sustentabilidade nestas
universidades, utilizando os descritores: sustentabilidade na universidade, indicadores de
sustentabilidade, modelos de sustentabilidade.
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3 O cenário da sustentabilidade nas universidades públicas paulistas
Diante do papel determinante que a universidade exerce com relação à transformação de atitude s e
condutas frente a um futuro sustentável, a produção científica encontrada aqui, na forma de te se s,
dissertações, artigos, projetos, relatórios, workshop etc. apresenta-se quantitativamente baixa, como
pode ser observado na Tabela 1. No entanto, a análise qualitativa da produção levantada pe rmi tiu nos identificar os avanços alcançados nas universidades públicas paulistas com relação à
incorporação da sustentabilidade. Artigos, projetos e relatórios apresentam as iniciativas de
sustentabilidade que estão sendo desenvolvidas na USP e destaca-se o trabalho de Re i gota (2007),
que analisa a produção acadêmica brasileira em educação ambiental no período de 1984 a 2002. O
autor com interesse principalmente na educação ambiental conclui que seu movimento nas
universidades brasileiras enfatiza a sua amplitude para além de uma área específica e a sua
institucionalização como área de conhecimento. Também o Relatório de Sustentabilidade “Impacto
Ambiental na Universidade de São Paulo” (Massambani et al., 2009) apresenta medidas do consumo
de recursos agrupados em indicadores como: papel usado na administração, copos des cartáveis,
água, energia elétrica, áreas construídas e cobertura vegetal, transporte e geração de resíduos. No
âmbito dos projetos realizados destaca-se o projeto denominado “Ambientalização e
sustentabilidade nas universidades: subsídios e compromissos com boas práticas socioambientais”, o
qual foi transformado em livro e editado em 2015. Desenvolvido em duas Instituições de Ensino
Superior (IES) Comunitárias em parceria com a USP, foi um trabalho que pretendeu gerar subsídio
para a elaboração de políticas institucionais de ambientalização curricular e sustentabilidade em
instituições de Ensino Superior (IES).
Leme, Pavesi, Alba & Díaz, (2012) citam ainda exemplos de ações de sustentabilidade universitária a
construção participativa do Plano Diretor Socioambiental do campus da USP de Piracicaba SP, Brasil
com ações promovidas pelo USP Recicla e a cooperação interuniversitária entre a Universidade
Autônoma de Madrid (UAM) e Universidade de São Paulo, com ênfase em seus principais resultados.
A Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – contribui com projetos, workshop e outros
empreendimentos nessa empreitada de conscientizar para as ações de sustentabilidade na
universidade, como é o caso de sua adesão a uma rede internacional de universidades sustentáveis, a
International Sustainable Campus Network (ISCM)
Na UNESP a produção de projetos pretende estimular a aplicação de ações e práticas sustentáveis
com o intuito de minimizar os impactos socioambientais e promover conscientização envolvend o as
diversas áreas de conhecimento para uma formação profissional completa incluindo os novos
desafios do século XXI numa perspectiva educacional de futuro. É o caso do projeto “Recicla UNESP”
(Battistelle e Sampaio, 2014) ao fazer a gestão de resíduos sólidos contribuindo com o meio
ambiente, o projeto Bambu criado em 1990 e que hoje reúne diversos professores e alunos
combinando sustentabilidade e solidariedade.
Deve-se destacar na UNESP o trabalho de dissertação de Cóffani -Nunes (2012), que analisou os
websites oficiais das maiores universidades do Estado de São Paulo quanto às informações
disponibilizadas sobre boas práticas sustentáveis durante os doze meses que precederam a Ri o + 20
– Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Jan eiro, Brasil. Estas
universidades, segundo o autor, produzem e disseminam conhecimentos referentes ao
desenvolvimento sustentável para toda sociedade, mas não sistematizam essas ações em seus
campi.
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Tabela 1.Tra ba lhos s obre Sustentabilidade nas Universidades Públicas do Estado de São Pa ulo
INSTITUIÇÃO
UNESP

TIPO
PROJETO

TÍTULO
Projeto BAMBU

AUTOR (ES)
Perei ra, M.A.R.

ANO
1997

UNESP

PROJETO

Sus tentabilidade no Ca mpus: Agenda
Ambi ental para a Universidade Pública

Cros s atti, C.E,.B. e Castro, R.

2009

UNESP

DISSERTAÇÃO

Sustentabilidade Ambiental das
Uni versidades: Avaliação de s eis
uni versidades sediadas no Es t.de
Sã o Pa ulo à partir de análise das
Informações em seus websites

Cóffa ni-Nunes, C.

2012

UNESP

PROJETO

Uni versidade Sustentável

Docentes UNESP Ri o Cl aro
Grupo de Pesquisa ACert
Al unos da EJEAmb Curs o
Engenharia UNESP Rio Cl aro

2013

UNESP
2014

PROJETO

Ges tã o de Res íduos Sól i dos da

Ca ra va nti , G., Egeo, J.S.,

Fa cul dade de Engenharia de Bauru:
Uma a tivi dade de extensão universitária

Bernardo, V.C., Pereira, B.S.
Ba tti stelle, R.A.G.
Ba tti stelle, R.A.G. e Sampaio, A.C.

UNESP

PROJETO

Gerenciamento dos Resíduos s ólidos
Na Fa culdade de Arquitetura, Artes e
Comuni cação, incorporado a o projeto
“Reci cla UNESP”

USP

RELATÓRIO

Impa cto Ambiental na Universidade de
Sã o Pa ulo

USP

PROJETO

Progra ma EESC Sustentável – Es cola de
Engenharia São Ca rlos

Leme, P.C.S.

2014

USP

LIVRO

Ambi entalização e Sustentabilidade nas
Uni versidades: s ubsídios, reflexões e
Aprendizagens

Guerra , A.F.S.(org)

2015

UNICAMP

PROJETO

Rea proveitamento e customização de
Mobi liários para a DGRH, provindas da
Área de bens disponíveis da DGA

Bonfim, V.

2011

UNICAMP

PROJETO

Centro de Computação (CCUEC) tem
Ações de sustentabilidade

Si l va, P., Vi alta, R.,
Ca ma rgo, C., Moreto, J.P.

2013

UNICAMP
2015

FÓRUM

Ma s sambani, O.

UNICAMP: Uni vers i da de Sus tentá vel

2014

2009

Li ma , E.J.S., Fi nel l i , J.H.D.

Ca mpi humanizados

Souza , M.G.M.

UNICAMP

REDE

Na rede da s ustentabilidade

Fi nelli, J.H.D.

2015

UN1ICAMP

WORKSHOP

UNICAMP Sus tentável

Fra nco, T.T.

2015

UNICAMP

CONSELHO

Cons elho de Ori entação Universidade
Sus tentável

Grupo Gestor Universidade
Sus tentável (GGUS)

2016

Nota : Ba se de dados - CAPES e Sci elo
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4 Considerações Finais
Este estudo percorre os registros de trabalhos sobre sustentabilidade nas universidades públ icas do
Estado de São Paulo. De acordo com a tabela 1 nota-se que as produções são esparsas com relação à
internalização da sustentabilidade nas universidades públicas. No entanto, projetos, relatórios,
conselho, workshop e outros tipos de trabalhos realizados listados nesta pesquisa estão apontando
para uma mobilização da área acadêmica no sentido de produção, conscientização e algumas açõe s
práticas que contemplam a sustentabilidade nas universidades, ainda que não se efetue uma
sistematização tanto no âmbito da gestão das universidades como na formação dos futuros
profissionais.
Alguns instrumentos, como por exemplo, o relatório “Impacto Ambiental na Universidade de São
Paulo”, Massambani (2009), apresenta-se como uma ferramenta importante que se aplicado com
regularidade permite conhecer a evolução da instituição a respeito dos i mpactos que produz no
âmbito da universidade e seu entorno, podendo avaliar os resultados alcançados e ajudando a
corrigir possíveis retrocessos. É um documento base que auxilia as tomadas de decisões visando
alcançar medidas eficazes e eficientes para a melhora da gestão universitária no contexto
sustentável.
Dessa forma, o que se tem visto é um cenário no qual os esforços de sustentabilidade estão em
uma fase inicial de desenvolvimento. Articulações políticas parecem ser necessárias para promove r
mudanças mais aceleradas nos sistema de ensino superior. Além disso, ações esporádicas e com
diferentes focos parecem requisitar instrumentos e mecanismos que permitam o estabeleci me nto
de uma agenda de sustentabilidade para o ensino superior em consonância com o s acordos
internacionais sobre desenvolvimento sustentável, para que seja mais efetivo o compromisso
institucional das universidades com a promoção do desenvolvimento sustentável.
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