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RESUMO	  	  
Diante	   às	  mudanças	   que	   estão	   acontecendo	   no	   cenário	   ambiental,	   as	   organizações	   e	   todos	   que	   estão	   inseridos	   nesse	   contexto	  
precisam	  se	  adaptar	  e	  cumprir	  alguns	  requisitos	  impostos	  para	  manter	  suas	  a<vidades	  e	  o	  equilíbrio.	  No	  contexto	  ambiental	  não	  é	  
diferente,	   uma	   vez	   é	   a	   par<r	   da	   educação,	   é	   necessário	   que	   as	   Ins<tuições	   de	   Ensino	   Superior	   no	   Brasil	   atuem	   e	   estejam	  
comprome<das	  com	  a	  manutenção	  e	  preservação	  do	  meio	  ambiente,	  esse	  trabalho	  visa	  refle<r	  a	  par<r	  da	  revisão	  teórica	  sobre	  o	  
tema	  a	  educação,	  sustentabilidade	  e	  as	   ins<tuições	  de	  nível	  superior:	  desafios	  e	  avanços	  e	  suas	  contribuições	  para	  implementar	  o	  
pensamento	  interdisciplinar	  nas	  ins<tuições	  e	  propor	  maior	  interação	  cole<va	  da	  comunidade	  em	  função	  da	  sustentabilidade.	  
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Introdução	  
A	  educação	  e	  acesso	  eficaz	  dos	  alunos	  no	  contexto	  dos	  estudos	  do	  meio	  ambiente	  nos	  remete	  analisar	  as	  suas	  contribuições,	  influências	  e	  o	  contexto	  social.	  Quando	  analisamos	  a	  perspec<va	  da	  construção	  de	  uma	  sociedade	  
melhor,	  está	  também	  a	  educação	  como	  base	  de	  sustentabilidade	  dentro	  de	  uma	  integração	  acadêmica	  e	  social.	   	  A	  relevância	  de	  entender	  melhor	  as	  mudanças	  ocorridas	  no	  cenário	  das	  ins<tuições	  de	  nível	  superior	  no	  que	  se	  
refere	   a	   sustentabilidade	   requer	   uma	   maior	   atenção	   do	   âmbito	   nacional,	   visto	   que,	   necessidades	   pedagógicas	   e	   socioambientais	   pode	   despertar	   a	   consciência	   sustentável,	   como	   ferramenta	   para	   infraestrutura	   e	   base	  
incen<vadora	  de	  programas	  e	  capacitações	  iniciais	  fundamentadas.	  
	  
É	   interessante	  observar	  como	  a	  educação	  no	  desenvolvimento	  sustentável	  possa	  desempenhar	  um	  papel	  fundamental,	  apesar	  que	  sozinha	  a	  educação	  não	  compreende	  como	  um	  todo	  o	  obje<vo	  principal,	  ou	  seja,	  é	  preciso	  
técnicas	  e/ou	  tecnologias	  agregadas	  na	  elaboração	  de	  uma	  mobilização	  acadêmica,	  comunitária	  e	  sustentável.	  
	  

Sustentabilidade	  e	  comparJlhamento	  de	  informações:	  
	  O	  conceito	  de	  sustentabilidade	  e	  as	  discussões	  relacionadas	  ao	  Desenvolvimento	  Sustentável	  (DS)	  são	  cada	  vez	  mais	  recorrentes	  em	  diferentes	  contextos	  e	  áreas	  do	  conhecimento.	  Em	  virtude	  dos	  inúmeros	  problemas	  sociais	  e	  
ambientais	  que	  estão	  ocorrendo	  nas	  úl<mas	  décadas,	  são	  crescentes	  as	  preocupações	  sobre	  como	  a<ngir	  o	  DS,	  definido	  como	  aquele	  “capaz	  de	  suprir	  as	  necessidades	  da	  geração	  atual,	  sem	  comprometer	  com	  a	  capacidade	  de	  
atender	  as	  necessidades	  das	  futuras	  gerações	  (WCED,	  1987	  p.9).	  
	  
Conforme	   a	   Agenda	   21,	   disponível	   em<	   em	   <	   h_p://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/consulta2edicao.pdf>	   “O	   controle	   social	   da	   C&T	   deve	   realizar-‐se	   por	  meio	   do	   acesso	   à	   informação	   com	   qualidade	   e	  
quan<dade	   necessária	   a	   sua	   democra<zação,	   que	   promova	   a	   educação	   para	   formar	   cidadãos	   aptos	   a	   contribuir	   para	   a	   iden<ficação	   de	   problemas	   e	   suas	   soluções.	   A	   produção	   e	   difusão	   dos	   conhecimentos	   devem	   estar	  
comprome<dos	  com	  os	  fundamentos	  é<cos	  da	  equidade,	  solidariedade,	  liberdade,	  sustentabilidade	  e	  respeito	  à	  diversidade” 
 
As	  Ins<tuições	  de	  Ensino	  Superior	  -‐	  IES	  devem	  colocar	  em	  prá<ca	  aquilo	  que	  ensinam,	  tornando	  a	  sua	  própria	  gestão	  interna	  um	  modelo	  de	  gestão	  sustentável	  de	  sucesso	  para	  a	  comunidade,	  influenciando	  com	  resultados	  as	  
organizações	  as	  quais	  os	  seus	  graduandos	  irão	  fazer	  parte,	  visando	  a	  construção	  de	  um	  desenvolvimento	  social	  mais	  sustentável	  e	  justo.	  
	  
As	  Ins<tuições	  de	  Ensino	  Superior	  -‐	  IES	  devem	  colocar	  em	  prá<ca	  aquilo	  que	  ensinam,	  tornando	  a	  sua	  própria	  gestão	  interna	  um	  modelo	  de	  gestão	  sustentável	  de	  sucesso	  para	  a	  comunidade,	  influenciando	  com	  resultados	  as	  
organizações	  as	  quais	  os	  seus	  graduandos	  irão	  fazer	  parte,	  visando	  a	  construção	  de	  um	  desenvolvimento	  social	  mais	  sustentável	  e	  justo.	  
A	  par<r	  da	  figura	  ao	  estudar	  o	  papel	  do	  Ensino	  Superior	  no	  desenvolvimento	  sustentável	  a	  par<r	  de	  Fouco:	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  	  
	  
O	  papel	  da	  universidade	  na	  sociedade,	  rela<vo	  ao	  desenvolvimento	  sustentável.	  O	  modelo	  apresentado	  por	  Fouto	  aponta	  quatro	  níveis	  de	  intervenção	  para	  as	  IES:	  	  
i.Educação	  dos	  tomadores	  de	  decisão	  para	  um	  futuro	  sustentável;	  
ii.	  Inves<gação	  de	  soluções,	  paradigmas	  e	  valores	  que	  sirvam	  uma	  sociedade	  sustentável;	  	  
iii.	  Operação	  dos	  campi	  universitários	  como	  modelos	  e	  exemplos	  prá<cos	  de	  sustentabilidade	  à	  escala	  local;	  e	  	  
iv.	  Coordenação	  e	  comunicação	  entre	  os	  níveis	  anteriores	  e	  entre	  estes	  e	  a	  sociedade.	  De	  fato,	  esse	  modelo	  pode	  ser	  generalizado	  e	  incorporado	  na	  visão	  comunitária	  de	  qualquer	  universidade,	  no	  Brasil	  e	  no	  mundo,	  pois	  adota	  
um	  caráter	  de	  interação	  entre	  os	  diversos	  setores	  acadêmicos	  entre	  si	  e	  também	  da	  IES	  como	  um	  todo	  se	  relacionando	  com	  a	  comunidade	  externa.	  
	  

ObjeJvo:	  
Discu<r	  a	  sustentabilidade	  além	  da	  relação	  ensino/aprendizagem,	  de	  forma	  construir	  metas	  e/ou	  resultados	  prá<cos	  	  junto	  as	  	  Ins<tuições	  de	  Ensino	  Superior	  de	  forma	  a	  construir	  um	  desenvolvimento	  social	  mais	  sustentável	  e	  

consciente	  junto	  a	  comunidade.	  	  
Métodos:	  
Para	  o	  desenvolvimento	  da	  pesquisa,	  a	  metodologia	  u<lizada	  consis<u	  em	  um	  estudo	  teórico,	  a	  par<r	  de	  uma	  abordagem	  qualita<va	  sobre	  o	  tema	  proposto.	  A	  construção	  de	  um	  conhecimento	  com	  a	  revisão	  teórica,	  além	  disso	  
essa	  metodologia	  u<lizada	  colocará	  em	  prá<ca	  o	  desenvolvimento	  futuro	  de	  um	  plano	  de	  ação,	  que	  terá	  	  como	  foco	  abordar	  	  a	  sustentabilidade,	  suas	  necessidades	  de	  mudança	  no	  contexto	  da	  educação	  em	  especial	  a	  
par<cipação	  das	  Ins<tuições	  de	  Ensino	  Superior	  –	  IFES	  juntamente	  com	  a	  comunidade.	  	  
	  

Considerações	  Finais:	  
A	  atuação	  e	  as	  prá<cas	  das	  Ins<tuições	  de	  Ensino	  Superior	  -‐	  IES	  no	  contexto	  da	  sustentabilidade	  podem	  variar	  dependendo	  da	  sua	  localização	  geográfica,	  dimensão,	  condições	  do	  ambiente	  local,	  capacidade	  de	  aproveitamento	  
de	  oportunidades,	  cooperação	   interins<tucional,	  capacidade	  de	  concre<zação	  de	  parcerias	  com	  en<dades	  muito	  diferentes	  e	  outros	  aspectos.	  Porém,	  elas	  são	  agentes	   fundamentais	  para	  a	  promoção	  da	  sustentabilidade	  na	  
sociedade,	  e	  o	  processo	  educa<vo	  é	  de	  suma	  importância,	  em	  especial	  a	  Educação	  para	  a	  Sustentabilidade,	  uma	  vez	  que	  ela	  atua	  como	  tradutora	  do	  conhecimento	  técnico	  e	  cienjfico	  para	  a	  compreensão	  de	  todos	  os	  envolvidos	  
nas	  questões	  socioambientais.	  
	  
Nesse	  ar<go	  há	  um	  chamado	  a	  analisar	  a	  educação	  e	  a	  sustentabilidade	  cujo	  obje<vo	  é	  aumentar	  a	  par<cipação	  das	   Ins<tuições	  de	  Ensino	  Superior	  e	  da	  comunidade	  na	  gestão	  e	  etapas	  do	  planejamento,	   implementação	  e	  
avaliação	  das	  Polí<cas	  voltadas	  para	  o	  meio	  ambiente,	  ou	  seja,	  trabalhar	  na	  abordagem	  que	  ultrapassa	  a	  visão	  da	  educação	  numa	  perspec<va	  simplista	  de	  demanda	  e	  oferta,	  procurar	  construir	  na	  humanidade	  o	  espírito	  de	  

sociedades	  sustentáveis	  com	  prá<cas	  diárias.	  	  
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