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RESUMO 

 

O Desenvolvimento Sustentável surge como uma alternativa ao atual modelo de 
desenvolvimento, mas para ser efetivo precisa adentrar nos diversos setores da 
sociedade, sobretudo nas Instituições de Ensino Superior (IES). Para isto, as 
Universidades devem inserir teorias e práticas da sustentabilidade que possam 
compreender as variáveis que influenciam a transição à sustentabilidade, dentre elas 
o avanço científico que reduza as incertezas e uma melhor comunicação de análises 
científicas para a sociedade. No Brasil a ciência não é desvinculada das Instituições 
de Ensino Superior (IES), pelo contrário, são por meio de seus Programas de Pós-
Graduação que geram e difundem conhecimentos, além de qualificarem recursos 
humanos de alta qualidade. A Ciência da Sustentabilidade solicita uma visão 
holística para encontrar soluções aos problemas existentes, multiplicidade de 
métodos, interdisciplinaridade, estímulo ao processo participativo na tomada de 
decisão e sua aplicabilidade do local para o global, formando-se assim profissionais 
conectados com uma realidade multifacetada que influencia a transição à 
sustentabilidade. Neste caminhar a Universidade, ao longo dos anos, tem inovado, 
quanto a essa necessidade, ao inserir Programas de Pós-Graduação voltados ao 
estudo do desenvolvimento sustentável, em uma perspectiva interdisciplinar, 
contribuindo assim para a consolidação da Ciência da Sustentabilidade no Brasil. 
Essa pesquisa partiu do pressuposto que esses avanços da Ciência da 
Sustentabilidade nos Programas de Pós-Graduação brasileiros são melhor 
visualizados, inclusive de forma comparativa, quando se utiliza um conjunto de 
índices e indicadores. Para tal, foi proposta uma sequência de indicadores e índices 
que revelasse a contribuição dos Programas de Pós-Graduações brasileiros 
pioneiros em interdisciplinaridade no avanço da Ciência da Sustentabilidade. Foram 
analisados doze Programas de Pós-Graduação, por meio de um conjunto de nove 
dimensões e quarenta e dois indicadores a comporem o Índice Ciência da 
Sustentabilidade (ICS). O conjunto de indicadores e índices cumpriu com o seu 
papel: refletiu os avanços e limites obtidos pelos Programas referentes à Ciência da 
Sustentabilidade, tornando-se uma ferramenta importante aos gestores. Dois foram 
os principais resultados encontrados. O primeiro apresentou a necessidade de 
reestruturação dos designs dos Programas, principalmente com a inserção de maior 
ligação entre área de concentração, linhas de pesquisas e competências formadas. 
O segundo revelou a importância desses Programas melhor trabalharem suas 
informações comunicadas necessitando haver uma uniformidade e valorização de 
seus principais produtos – teses e dissertações. Sugere-se uma melhor parceria 
entre os grupos de pesquisas desses doze Programas analisados, afinal por ser a 
Universidade também parte interessada nesse processo, bem como formadora de 
grande parte dos tomadores de decisões, possui uma parcela significativa de 
responsabilidade na transição à sustentabilidade. 
 
Palavras-chaves: Desenvolvimento Sustentável, Interdisciplinaridade, Instituições 
de Ensino Superior, Pós-Graduação, Indicadores.  
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ABSTRACT 
 

Sustainable Development is an alternative to the current model of development, but 
to be effective it must be inside in the several sectors of society, especially in Higher 
Education Institutions (HEIs). However, for this, the universities have to internalize 
theories and practices of sustainability that can be able to understand the each one 
of the variables that influence in the process of transition to sustainability, among 
them: the scientific breakthrough that reduces uncertainties and a better 
communication of scientific analysis to society. In Brazil, the science is not decoupled 
of the Higher Education Institutions (HEIs), on the contrary, are through their 
Graduate Programs that knowledge are generated and disseminated, besides this it's 
the place where human resources are qualified with quality. The Sustainability 
Science calls for a holistic point of view to find solutions to the existing problems, 
multiplicity of methods, interdisciplinarity, stimulating participatory process in decision 
making and its applicability of the local to the global, thus forming connected 
professionals witha a multifaceted reality that influences the transition to 
sustainability.The journey to University, over the years, has enabled innovations as 
this need to insert Postgraduate Programs geared to the study of sustainability in an 
interdisciplinary perspective contributing to consolidate the Sustainability Science in 
Brazil. This research assumed that these advances in Sustainability Science in the 
Brazilian Postgraduate Programs are best viewed, including a comparative way, 
when is used a set of indices and indicators. To fulfill this goal it was proposed a 
methodological sequence of indicators and indices that reveal the contribution of 
Brazilian Postgraduate Programs pioneers in the interdisciplinary to the advancement 
of Sustainability Science. Were analyzed twelve Postgraduate programs through a 
set of nine dimensions and forty- two indicators, resulting in the Index of 
Sustainability Science (ISS).The set of indicators and indices comply with its role: 
reflected the advances and limits obtained by programs related to Sustainability 
Science, becoming an important tool for managers. There were found two main 
results. The first showed the need for restructuring the designs of the programs, 
especially with the inclusion of a greater connection between concentration area, and 
formed lines of research skills.The second revealed the importance of these 
programs improve their communication and the need to have an uniformity of such 
information and especially an appreciation of its main products: Thesis and 
Dissertations. It is suggested a better partnership between the research groups of 
these twelve programs analysed, after all is the the University a stakeholder in these 
proceedings, as well as trainer of a large part of the decision makers, so the 
University has a great responsibility in this transition to sustainability. 
 
Keywords: Sustainable Development, Interdisciplinary, Institutions of Higher 
Education, Graduate Program, Indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O problema da degradação do meio ambiente é provavelmente tão antigo 
quanto a humanidade, mas jamais despertou uma inquietude tão viva e 
universal como hoje em dia. É a sobrevivência da Terra que está em jogo. 
(PENA-VEGA, 2005, p. 20). 

 

Desde a publicação do Relatório de Brundtland, em 1987, uma vasta 

literatura mundial evoluiu em torno do conceito de Desenvolvimento Sustentável. 

Inicialmente para se debater o conceito em si, depois com a necessidade de 

impulsionar políticas públicas e tomadores de decisões para sua efetivação, algo 

que perpassa pelo desenvolvimento das avaliações de sustentabilidade.  

Passados 27 anos, ainda são raras as políticas para o Desenvolvimento 

Sustentável. Contudo, avanços podem ser contabilizados. Houve um consenso 

científico de que as principais ameaças ambientais globais possuem relação com as 

ações humanas no planeta (CARSON, 1962, MEADOWS, 1972; CRUTZEN, 2002). 

Embora sejam reconhecidas possibilidades, pelos cientistas, para se enfrentar essa 

crise, as decisões políticas e econômicas ainda caminham em desarmonia com as 

divulgações científicas. Enquanto isso, a degradação avança, a poluição sufoca e na 

era antropocêntrica, as necessidades humanas aumentam. Nesse caos, são 

esquecidas a finitude dos recursos e a importância de seus ciclos – sobrepõem-se o 

subsistema econômico ao sistema natureza.  

Nesse emaranhado de ações, encontra-se a ciência, capaz de aperfeiçoar 

a tecnologia e trazer novas estratégias de ações ou mitigações para o planeta. 

Afinal, os problemas relativos à sustentabilidade perpassam a relação sociedade-

natureza e a comunidade científica, por fazer parte também da sociedade, não fica 

isenta de seu papel, sendo tão ou mais responsável do que outros setores da 

sociedade. 

A revolução da sustentabilidade já foi iniciada, mesmo com o 

descompasso entre os setores econômicos – Primeiro, Segundo e Terceiro -, as 

diferentes escalas, culturas e as dúvidas frente à ciência. Mas, para compreender 

essa transição à sustentabilidade, a ciência, com suas técnicas e modelos, necessita 

reduzir as incertezas e comunicar melhor suas análises ajudando assim na escolha, 

pela sociedade, de caminhos a serem seguidos. Algo que perpassa pelo 

compromisso das Instituições de Ensino Superior (IES), ao gerar e difundir 
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conhecimento, por meio de pesquisas inter e transdisciplinares, além de qualificar os 

recursos intelectuais competentes em sustentabilidade. 

Apesar do avanço em número dos Programas de Pós-Graduação no 

Brasil, ainda é reduzido o número de mestres e doutores em sustentabilidade. Algo 

que por sua vez reflete na deficiência de profissionais e investigadores 

“sustentáveis”, impossibilitando desse modo avanços em análises sistêmicas de 

fenômenos complexos, dinâmicos e abertos como o próprio desenvolvimento 

sustentável. O reconhecimento de que o ser humano é primordial nessa transição a 

sustentabilidade inseriu a sua qualificação como um dos pilares nessa jornada, bem 

como a consciência de que os seus impactos não são apenas locais, mas regionais 

e globais. Contudo, por ser o Desenvolvimento Sustentável multifacetado, o seu 

avanço não depende exclusivamente da ciência, mas de um conjunto de variáveis, 

com as quais a comunidade científica precisa avançar, não somente na cooperação 

internacional com grupos de pesquisas, que possuem uma experiência mais 

avançada em estudos globais, mas na qualificação desse profissional da Pós-

Graduação brasileiro, contribuindo assim para a transição à sustentabilidade.  

Por ser o Desenvolvimento Sustentável um fenômeno complexo, 

conceitualmente diverso, que engloba aspectos econômicos, ambientais, sociais, 

políticos e culturais, em uma perspectiva intergeracional, traz em si uma árdua tarefa 

quanto à implementação e por sua vez, de avaliação, justificando assim sua 

importância de pesquisa, algo trabalhado nesta tese doutoral em diversas fases. 

Para tal, na fase do estado da arte ou fundamentação teórica, de forma proposital, 

os capítulos foram subdivididos para destacar a própria evolução do 

Desenvolvimento Sustentável. Inicialmente a necessidade da compreensão de seu 

conceito e características que o envolvem, posteriormente a sua inserção na ciência 

e as quebras de paradigmas envolvidos nessa trajetória e por fim, as principais 

contribuições científicas, por meio das diversas avaliações de sustentabilidade, algo 

explicitado por transição à sustentabilidade, na qual ressalta o importante papel da 

ciência em oferecer informações que melhor possam direcionar os tomadores de 

decisões. Todas essas fases respaldadas em um viés inter e transdisciplinar, não 

cabendo suas interdependências em estudos disciplinares.  

No Brasil, grande parte da ciência está inserida no ambiente Universidade 

pública, onde Programas de Pós-Graduação são criados e por elas mantidos, a 

inserção do Desenvolvimento Sustentável, em grande parte das Universidades, 
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restringe-se a um número limitado de Programas Pós-Graduação interdisciplinares, 

onde a partir de 2010 muitos desses migraram para a nova área de Ciências 

Ambientais, enquanto alguns ainda permaneceram na área Interdisciplinar. 

Analisar a necessidade e o progresso da incorporação do 

Desenvolvimento Sustentável nas Instituições de Ensino Superior, mais 

especificamente na ciência – Pós-Graduação - teve quatro motivações. A primeira foi 

encontrar uma literatura multifacetada, no Brasil, referente à sustentabilidade, como 

objeto de estudo. Algo que gera inclusive uma errônea utilização do termo 

Desenvolvimento Sustentável - considerado nesta pesquisa como sinônimo de 

sustentabilidade - com uma sustentabilidade puramente econômica ou apenas 

ambiental, esquecendo-se de sua origem, dentro do arcabouço teórico do Triple 

Botton Line.  

Como segunda motivação encontrou-se a interdisciplinaridade, pré-

requisito para estudos visando à sustentabilidade, tanto na evolução de ferramentas 

e modelos de avaliações da sustentabilidade, como aprofundamento do fenômeno 

em si. Contudo, a interdisciplinaridade é um tema ainda distante nas Universidades, 

instituições, como a maioria dos sistemas educacionais, estritamente focada em uma 

formação especializada. Algo que a impossibilita de cumprir com sua 

responsabilidade social, formar competências à transição da sustentabilidade. A 

terceira motivação incluiu a necessidade de sistematização de um grande número de 

informações dispersas as quais podem melhor subsidiar a elaboração de Programas 

de Pós-Graduação no Brasil, principalmente na avaliação do segmento. E por último, 

como quarta motivação, descobrir-se diante da existência da Ciência da 

Sustentabilidade, área científica consolidada pela comunidade cientifica 

internacional, mas ainda desconhecida para muitos investigadores do Brasil. 

Partindo-se da hipótese que a efetivação da Ciência da Sustentabilidade 

no Brasil pode ser melhor analisada por meio da utilização de índices e indicadores 

que comprovem a contribuição dos Programas de Pós-Graduação interdisciplinares 

que elegeram a sustentabilidade como campo de investigação, essa pesquisa teve 

como objetivo geral propor uma sequência de indicadores que retrate a contribuição 

dos Programas de Pós-Graduação interdisciplinares, que elegeram a 

sustentabilidade como campo de investigação, para efetivar a Ciência da 

Sustentabilidade no Brasil. Para o cumprimento dessa tarefa foram selecionados os 

seguintes objetivos específicos:  
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a) Contextualizar o conceito de Desenvolvimento Sustentável como um 

fenômeno dinâmico, complexo e analisável no viés da interdisciplinaridade; 

b) Analisar as fundamentações teóricas que norteiam a Ciência da 

Sustentabilidade; 

c) Elaborar índices e indicadores que retratem a contribuição dos 

Programas de Pós-Graduação para a Ciência da Sustentabilidade no Brasil;  

d) Validar o conjunto de índices e indicadores desenvolvidos aplicando-os 

nos Programas de Pós-Graduação selecionados; 

e) Apresentar os avanços e limites dos Programas de Pós-Graduações 

para a Ciência da Sustentabilidade. 

 

Toda pesquisa científica apresenta suas limitações, seja de acessibilidade 

aos dados ou de execução, em si. Contudo, essas limitações nem sempre são 

relatadas devido à possibilidade de vulnerabilidade, contudo deseja-se, ao relatá-las, 

que em um período próximo sejam sanadas e que pesquisadores que desejem 

aprofundar o tema aqui analisado não necessitem trilhá-las novamente.   

Nesta pesquisa doutoral, foram diversos os fatores limitantes para sua 

realização. A dificuldade no acesso a literatura nacional e internacional, mesmo 

sendo uma justificativa motivadora, também foi limitando pelos obstáculos em sua 

aquisição. Nacionalmente a literatura sobre Desenvolvimento Sustentável, embora 

existente, encontra-se bastante fragmentada e pouco divulgada, ao mesmo tempo 

em que internacionalmente, muitos dos livros são inexistentes nas bibliotecas das 

IES brasileiras.  

Por ser um assunto recente no Brasil, Ciência da Sustentabilidade, é um 

tema quase inexistente nos periódicos brasileiros, necessitou de uma pesquisa em 

periódicos e livros internacionais, que por diversas vezes não estavam acessíveis 

pelo periódico da CAPES, o que necessitou da compra de alguns e-books, pela sua 

rapidez virtual, e principalmente da colaboração de pesquisadores de laboratórios 

internacionais no acesso a essa literatura.  

Curiosamente, embora o tema Ciência da Sustentabilidade não tenha 

relevância nos periódicos do Brasil, pesquisadores brasileiros possuem boas 

publicações em periódicos estrangeiros, com estudos de práticas de Instituições de 

Ensino Superior brasileiras, que ironicamente não são valorizadas localmente, tais 



Capítulo I – Introdução  

 

23 

como a publicação Sustainability Science and the university: pitfalls and bridges to 

interdisciplinarity, de Marcel Bursztyn e José Drummond, em 2014. 

Um grande gargalo nesta pesquisa de doutorado foi a ausência de 

uniformidade entre os dados informados pelos Cadernos de Indicadores da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e os sites 

dos Programas de Pós-graduação analisados. Diante dessas limitações, a coleta 

dos dados referente a cada indicador proposto nesta pesquisa necessitou destacar 

essas dificuldades de forma mais detalhada quando foram analisados, revelando 

assim críticas  para se alcançar as informações necessárias.  

Importante informar que esta pesquisa doutoral, apesar dessas diversas 

limitações referentes à coleta dos dados, não consultou ou realizou qualquer 

aplicação de entrevista com os gestores dos Programas aqui analisados, Capes ou 

CNPq. Em nenhum momento essa etapa constou como objetivo, pois se buscou 

compreender a publicação dos dados explicitados por essas instituições e as 

dificuldades encontradas nessas comunicações, revelando assim os avanços e 

limites. 

 

 

1.2 Método e técnicas da pesquisa 

 

A pesquisa interdisciplinar é um processo que integra ideias de duas ou 

mais disciplinas juntamente com campos interdisciplinares de estudo para responder 

a uma pergunta, resolver um problema, ou enfrentar um tema amplo ou complexo 

demais a ser respondida pela abordagem de uma única disciplina. As disciplinas 

formam a base necessária para a interdisciplinaridade e o conhecimento gerado a 

partir dessa integração não comporta mais nenhuma locação disciplinar, por não 

existir sem a justaposição de ideias do todo (NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE, 

2005; KLEIN, 1990). 

Sendo a sustentabilidade um fenômeno complexo e dinâmico necessita 

de um conhecimento gerado por diversas disciplinas e áreas diferenciadas, não 

cabendo em uma única área de conhecimento. Assim, pesquisas que tenham como 

objeto a sustentabilidade solicitam que se ultrapassem as competências 

disciplinares, formulando a construção de uma problemática comum não a uma, mas 
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a várias disciplinas. Sua análise somente cabe pela justaposição das ideias das 

diversas disciplinas, pela interdisciplinaridade.  

Avaliar o progresso da sustentabilidade ainda é um tema recente no 

Brasil, mais ainda quando se busca compreender a contribuição dos Programas de 

Pós-Graduação brasileiros para a Ciência da Sustentabilidade. Sua literatura básica 

encontra-se em grande parte no idioma inglês, não existindo livros sobre o assunto 

no Brasil. Por esse motivo, a literatura utilizada, em grande maioria, foi estrangeira. 

Por um lado esse fato contribui para a construção de um marco teórico mais amplo 

(SAMPIERI; COLLADO e LUCIO, 1997). Por outro lado, não traz a necessária 

contextualização da realidade brasileira – sócio-econômica e ecológica - 

diferenciada da europeia ou americana, inclusive em termos de conscientização 

política e ambiental. Contudo, a utilização de um conjunto de índices e indicadores 

para mensurar a inserção e contribuição dos Programas de Pós-Graduação 

brasileiros diante da Ciência da Sustentabilidade supriu essa deficiência de literatura 

ao buscar sua representação mais próxima da realidade local. 

Quanto ao tipo de pesquisa, foi utilizada uma pesquisa de caráter 

exploratório e descritivo, complementando-se com a pesquisa bibliográfica e 

documental. A pesquisa exploratória permite ao pesquisador uma familiaridade com 

o problema, o que possibilita o estudo sob diversos ângulos e aspectos. Enquanto 

que as pesquisas descritivas, por não haver interferência do pesquisador, procura 

descrever o objeto de pesquisa, sua natureza, características e conexões com 

outros fenômenos (SAMPIERI; COLLADO e LUCIO, 1997; RICHARDSON, 1999; 

GONÇALVES, 2005;). A pesquisa bibliográfica possibilita detectar e obter materiais, 

em uma cobertura ampla, a serem utilizados para extrair e recompilar informações 

relevantes e necessárias ao objeto de estudo (GIL, 2002; SAMPIERI; COLLADO e 

LUCIO, 1997).  

 

1.2.1 Natureza dos dados 

 

Para o estado da arte foram realizadas leituras a partir de periódicos, com 

destaque para Environmental, Development and Sustainability (no período de 1999 a 

2013), Ecological Economics (1989 a 2013), International Journal of Sustainability in 

Higher Education (2000-2014). Além de relatórios oficiais das seguintes instituições: 

United Nations Environmental Programme (UNEP), United Nations Educational, 
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Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Sustainable Development Solutions 

Network (UNSDSN), International Institute for Sustainable Development – IISD 

(Manitoba, Canadá), Massachusetts Institute of Tecnology – MIT (University of 

Massachusetts, USA), Gund Institute for Ecological Economics (The University of 

Vermont, USA), Institute for Environmental Studios (The University Amsterdam, 

Holanda), International Centre for Integrated Assessment and Sustainable 

Development (Maastricht University, Holanda), Donella Meadows Institute (Vermont, 

USA), Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires – CIRET 

(França), The Earth Institute (Columbia University, USA) dentre outros. 

Quanto à coleta de dados, para o cumprimento do objetivo desta 

investigação, foram utilizados dados da Memória de Pós-Graduação da Cooperação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio dos Cadernos 

de Indicadores, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), principalmente do Grupo de Pesquisas, dos sites das bibliotecas digitais e 

sites dos Programas de Pós-Graduações e das respectivas Instituições de Ensino 

Superior selecionadas para a validação da proposta do conjunto de índices e 

indicadores Ciência da Sustentabilidade:  

1. Programa em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido da 

Universidade Federal do Pará – PPGDSTU/UFPA,  

2. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Fundação Universidade Federal do Piauí – Prodema/MDMA-UFPI,  

3. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Universidade Federal do Ceará - Prodema/MDMA-UFC  

4. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Prodema/MDMA-

UFRN, 

5.  Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

da Universidade Federal da Paraíba – Prodema/MDMA-UFPB,  

6. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Universidade Federal de Pernambuco – Prodema/MDMA-UFPE,  

7. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Fundação Universidade Federal de Sergipe – Prodema/MDMA-UFSE,  
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8. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio 

Ambiente da Universidade Estadual de Santa Cruz – Prodema/MDMA-

UESC,  

9. Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente – Prodema/DDMA-

UFPI/UFC/UFRN/UFPB/UFSE/UESC1, 

10. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável da 

Universidade de Brasília – PPG-CDS/UnB,  

11. Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade 

de São Paulo – PROCAM/USP, 

12. Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento 

da Universidade Federal do Paraná – PPGMADE-UFPR. 

 

Apesar dos Cursos da Rede Prodema serem denominados de Programas, 

os Cursos de Mestrado e Doutorado são considerados e analisados separadamente 

pela Capes, fato que levou esta pesquisa a tomá-los não como um Programa, mas 

Cursos e analisá-los separadamente.  

 

1.2.2 Justificativa da escolha dos Programas de Pós-Graduações e período temporal 

 

A relação sociedade-natureza, objeto de estudo das Ciências Ambientais, 

solicita um olhar interdisciplinar, por ser insuficiente o conhecimento fragmentado 

para sua análise. O Desenvolvimento Sustentável, resultado do construto dos 

subsistemas sociedade e natureza, insere a interdisciplinaridade como categoria de 

reflexão à sustentabilidade. Diante dessa lógica, a Ciência da Sustentabilidade 

somente poderia estar ancorada em Programas de Pós-Graduação que insiram a 

interdisciplinaridade como eixo motriz a ser praticada entre os pesquisadores, alunos 

e disciplinas e analisem como objeto de estudo o Desenvolvimento Sustentável. 

Neste viés, buscou-se na memória da Pós-Graduação brasileira da 

CAPES os Programas de Pós-Graduação pioneiros na inserção da 

interdisciplinaridade em Instituições de Ensino Superior (IES). O fato desses 

Programas estarem inseridos em IES públicas também foi um fator de escolha, por 

possibilitar o acesso a indivíduos com uma diversidade socioeconômica e cultural, 

                                                 

1
 Durante a coleta de dados referente ao Curso, a sua Coordenação Geral estava alocada na 

Universidade Federal do Ceará. 
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bem como devido a sua influência e abrangência em suas respectivas regiões 

brasileiras.  

 

Para a validação da sequência metodológica, chegou-se a uma seleção 

de doze Cursos de Pós-Graduação, anteriormente descritos, que ao longo dos anos 

se transformaram em Programas (Mestrado e Doutorado). Vale informar que dentre 

a rede Prodema alguns Cursos foram extintos, motivo pelo qual não foram 

analisados, constando nessa pesquisa apenas como fator informativo. 

 

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de dezembro de 2013 a 

fevereiro de 2014. Quanto ao recorte temporal da pesquisa, inicialmente a proposta 

era coletar dados referentes somente ao período de 2005 a 2014, fazendo assim 

uma referência aos objetivos das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável. Contudo, diante da disponibilidade de dados referente ao período de 

1998 a 2014, pela memória de Pós-Graduação da CAPES, optou-se por elastecer o 

período temporal da pesquisa para assim inserir, inclusive nesta evolução e 

contribuição para a Ciência da Sustentabilidade, o fechamento de alguns desses 

Cursos e inserção de outros.  

 

 

1.2.3 Etapas da Pesquisa  

 

As etapas do trabalho de pesquisa podem ser visualizadas na Figura 1 

onde constam todos os passos necessários para o cumprimento dos objetivos 

propostos. 
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Figura 1 – Etapas realizadas para o cumprimento dos objetivos da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora, 2014. 
 
 
 
 

Desse modo, cada etapa a constar na figura 1 encontra-se nos 

desenvolvida nos capítulos do estado da arte (Gênese do Desenvolvimento 

Sustentável, Ciência da Sustentabilidade e Transição à Sustentabilidade), da 

proposta de avaliação da Ciência da Sustentabilidade, sua validação e conclusão 

dos resultados. 
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2 GÊNESE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, era a idade da sabedoria, 
era a idade da insensatez, era a época da crença era a época da 
incredulidade, era a estação da Luz, era a estação das Trevas, era a 
primavera da Esperança, era o inverno do Desespero, tínhamos tudo diante 
de nós, nada tínhamos à nossa frente, estávamos indo direto para o Céu, 
marchávamos direto na direção oposta. Charles Dickens  

 

 

A história do conceito de Desenvolvimento Sustentável precede a 

Comissão de Brundtland. Sua base filosófica perpassa pelos diversos movimentos 

ambientais e sociais mundiais, iniciados na década de 1960, e sua base teórica pela 

contribuição de pesquisadores de múltiplos conhecimentos.  

Entre 1950 e 1970, o movimento ambientalista, iniciado nos Estados 

Unidos, trouxe para o conhecimento da população e debate acadêmico o impacto 

negativo da produção agrícola e industrial no meio ambiente e na saúde humana. 

Momento esse a ser representado pelos estudos e teorias de Barry Commoner 

(1917-2012), Rachel Louise Carson (1907-1964), Georg Bergstrom (1912-1990), 

Paul Ralph Ehrlich e Lester Russell Brown. 

O debate de que muitos dos perigos ambientais são decorrentes dos 

avanços científicos e tecnológicos foi iniciado por Barry Commoner, em sua 

publicação Science Survival, no ano de 1958. Para Commoner, os cientistas têm 

uma responsabilidade social, qualquer que seja a sua pesquisa, e uma das mais 

importantes obrigações: fornecer aos cidadãos informações científicas acessíveis 

para que esses mesmos cidadãos possam assim incluí-los nos debates políticos. E 

desse modo possibilitar que a ciência cumpra o seu papel social: contribua para uma 

sociedade melhor (EGAN, 2004).  

Rachel Louise Carson abriu os olhos do mundo quanto ao poder cego 

dado à tecnologia com o seu livro Primavera Silenciosa, em 1962. A publicação 

popularizou o tema pesticida DDT1 e ajudou na sua proibição. Ao informar os efeitos 

nocivos no meio ambiente, a curto prazo, e nos seres humanos, a longo prazo, 

Carson deu aos cidadãos, algo negado anteriormente pela indústria química 

(CARSON, 1964; 2012). 

                                                 
1
 Dicloro-Difenil-Tricloroetano. 
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Georg Arne Borgström, com o livro The hungry planet - The modern wold 

at the edge of famine, em 1965, trouxe para debate a divisão entre países ricos e 

pobres, a exploração insustentável da natureza pelo homem e o risco constante da 

escassez de alimentos. Conhecido por “consciência do mundo”, esse sueco, em 

toda a sua obra sempre buscou despertar a crítica para o consumo não sustentável 

dos países ricos sobre os recursos do planeta (BORGSTROM, 1965).  

Paul Ralph Ehrlich, biólogo e educador, trouxe, em 1968, no livro The 

population bomb, a teoria de que a população humana crescente é uma ameaça não 

somente para o meio ambiente, mas para a sua própria sobrevivência no planeta. 

Embora Ehrlich tenha recebido diversas críticas, sempre afirmou que suas previsões 

alertavam para a necessidade de se conter o crescimento populacional e assim se 

mitigar os efeitos catastróficos de sua pressão no planeta (EHRLICH, 2012). 

Lester Russell Brown, fundador e presidente da Organização Não 

Governamental Earth Policy Institute, ainda hoje em pleno funcionamento, ao lançar 

o livro Seeds of Change: The Green Revolution and Development in the 1970's, 

trouxe o debate sobre a produção de alimentos, as técnicas utilizadas não somente 

pelos países ricos, mas pelos países em desenvolvimento, em especial a Índia e 

Filipinas (EARTH POLICY INSTITUTE, 2012).  

Essas publicações alertaram o mundo sobre problemas nas diversas 

formas de exploração e uso dos recursos naturais, esgotamento de recursos e 

questões sociais, tais como superpopulação e pobreza. Algo que influenciou o 

surgimento da participação popular no assunto e incentivou a criação de 

Organizações Não Governamentais nas temáticas socioambientais.  

Posteriormente, no final da década de 1960, adentrou-se neste 

movimento ambientalista o conhecimento da matemática, da física e geografia. 

Iniciou-se, assim, o movimento Modelagem Dinâmica do Mundo. Algo que se 

aperfeiçoa até os dias atuais. Para essa fase, as contribuições de Karl Ludwig von 

Bertalanffy (1901-1972), Jay Wright Forrester e Donella H. Meadows (1941-2001) 

foram primordiais para o entendimento do mundo como um sistema e a importância 

das diversas relações entre a sociedade e a natureza, em nível global. Esse 

movimento subsidiou o Relatório do Clube de Roma, em 1972, intitulado por „Os 

limites para o Crescimento‟, o qual pontuou os cinco aspectos globais mais 

importantes para os próximos 100 anos da humanidade (MEADOWS et al, 1972): 

 



31 
Capítulo II – Gênese do Desenvolvimento Sustentável 

 

1. Crescimento populacional; 

2. Produção agrícola; 

3. Recursos naturais; 

4. Produção Industrial e  

5. Poluição. 

 

Percebe-se que as problemáticas, anteriormente descritas de forma 

isoladas pelos autores do movimento ambientalista, puderam ser integradas no 

movimento de Modelagem Dinâmica do Mundo, no qual o Relatório Limites do 

Crescimento cumpriu o seu papel ao informar à humanidade a necessidade de 

prudência com o modelo de desenvolvimento adotado.  

A Economia iniciava suas primeiras conexões com a Ecologia no mesmo 

ano, em 1972, na I Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 

na Suécia, com a participação de 113 países e o legado do documento Declaração 

de Estocolmo. A questão ambiental finalmente tomou proporções globais e estreou, 

oficialmente, ao mesmo tempo na Academia e nos departamentos governamentais. 

O documento The World Conservation Strategy: living resource 

conservation for Sustainable Development (IUCN, UNEP, WWF, 1980), trouxe, pela 

primeira vez, o termo Desenvolvimento Sustentável, o qual definiu desenvolvimento 

como a modificação da biosfera por meio da intervenção humana e financeira nos 

recursos vivos e não-vivos para satisfazer as necessidades e melhorar a qualidade 

de vida humana; para ser sustentável esse desenvolvimento precisa incluir os 

fatores sociais, ecológicos e econômicos a longo prazo com as vantagens e 

desvantagens de ações alternativas, em curto prazo. Embora tenha sido bastante 

criticado, pois trazia uma visão ecocêntrica, ganhou destaque e apoio pelas Nações 

Unidas através do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA. 

O conceito advindo do Relatório de Brundtland, também conhecido por 

Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, foi um divisor de águas para a gênese do 

Desenvolvimento Sustentável. Anterior a ele, ideias, teorias e pesquisas foram 

efetuadas, mas não conseguiram sintetizar a complexidade desse novo paradigma 

em um só conceito.  
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2.1 Anatomia do Conceito de Desenvolvimento Sustentável 

 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável definido como “[...] aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46) 

recebeu destaque internacional, em parte por apresentar os limites para essas 

necessidades de uma forma global e para um subsistema meio ambiente humano, 

inserindo assim, os pobres do mundo e as diferentes necessidades sociais impostas 

pela realidade política-institucional de cada local. Enquanto equidade intrageracional 

e intergeracional eram termos que não existiam nos modelos de desenvolvimento 

anteriormente propostos, incluindo assim a visão de recursos limitados para todos 

em qualquer fator de tempo. 

O conceito também revelou que os problemas sociais e ambientais 

estavam interligados, o estresse ambiental não se restringia aos limites geográficos, 

as catástrofes ambientais não afetavam somente o seu local, mas o bem-estar 

humano de todos aqueles que estivessem no planeta e solicitava, então abordagens 

sustentáveis que incluíssem a proteção dos ecossistemas frágeis e objetivos para o 

desenvolvimento humano (ESTES, 1993).  

De forma mais ampla, o uso do conceito, está baseado em três pilares, 

(Triple Botton Line):  

a) Econômico, no qual se busca um sistema econômico sustentável ao 

ponto de produzir bens e serviços de forma contínua, mantendo os níveis de 

produção agrícola ou industrial;  

b) Ambiental, com uma base de recursos estáveis, evitando a sobre-

exploração dos recursos renováveis e esgotamento dos não-renováveis; e 

c) Social, com o qual deve alcançar a equidade de distribuição e 

fornecimento de serviços sociais, incluindo a saúde e educação como base, 

igualdade de gênero e a responsabilidade política e participativa (GALLOPIN, 2006). 

 

Mesmo sendo o conceito do Relatório de Brundtland o mais popularizado, 

existem abordagens que o compreendem como utópico (MONTAÑO, 2002; 

CABETTE, 2004), não acreditam em sua efetividade diante das atuais propostas 

éticas e econômicas da sociedade, sendo difícil, mas não impossível o seu alcance 

(CAVALCANTI, 2003; BRÜSEKE, 2003; LEONARDI, 2003; VECCHIATTI, 2004; 
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LEFF, 2006). Enquanto outras trazidas por autores como Hales e Prescott-Allen, 

(2005), Bellen (2005), Rotmans (1998, 2006), Ridder et al. (2007) e Lotze-Campen 

(2008) refletem percepções diferenciadas quanto a transição à sustentabilidade – 

visualizam essas mudanças em nossa sociedade ainda de forma local, por meio de 

análises do estado da sustentabilidade utilizando-se dos diversos modelos de 

Avaliações de Sustentabilidade. Com isso, existe uma gama de definições de 

Desenvolvimento Sustentável, bem como um discurso teórico que urge por 

mudanças - a sociedade de consumo não resistirá à limitação dos recursos. 

Leff (2006, p.13) traz a visão que a sustentabilidade é algo mais profundo 

e surgiu no “[...] discurso teórico e político da globalização econômico-ecológico 

como a expressão de uma lei-limite da natureza diante da autonomização da lei 

estrutural do valor”. Gibson (2006) afirma que a ideia de sustentabilidade 

manifestou-se a partir das catastróficas tomadas de decisões em resposta ao 

abismo entre ricos e pobres e a contínua degradação dos sistemas da biosfera. 

Para Sachs (1986), além das dimensões econômicas, sociais e 

ambientais, presentes implicitamente quando se fala em sustentabilidade, precisa 

estar incluso outras duas dimensões, espacial e a cultural, que permitem assim 

avaliar não somente como os recursos são utilizados (ambiental), sua transformação 

em bens e serviços (econômicos) e como os ganhos são distribuídos (social), mas 

as diversas inter-relações no sistema sociedade-natureza - o homem em sociedade 

(econômico e social), o homem e recursos naturais (ambiental e espacial) e o 

homem e história (cultural) – permitindo assim uma avaliação holística (SILVA, 

2006). 

Esse tripé da sustentabilidade – econômico, ambiental e social - 

apresenta limites não apenas em termos conceituais, mas em efetividade. No mundo 

real, é impossível evitar os trade-offs, maximizando apenas um dos componentes 

desse tripé de cada vez, ou pondo um deles em evidência (GIBSON, 2006). Não se 

pode ainda ignorar as forças políticas internacionais, as dificuldades dos países em 

desenvolvimento – desigualdade científico-tecnológica, por exemplo - e os diversos 

interesses de poder que movem a sociedade humana desde os seus primórdios. 

Além disso, as necessidades humanas são diferenciadas por indivíduos e culturas e 

o Desenvolvimento Sustentável não pode administrar o meio ambiente e sim, as 

atividades humanas, que afetam e até inviabilizam os diversos processos ambientais 

(RABELO e LIMA, 2007, RABELO, 2008; RABELO e LIMA, 2013). 
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O termo sustentabilidade tem origem na agricultura, mas entrou no 

vocabulário dos ecologistas na década de 1980. Sendo uma palavra dinâmica, visa 

manter a biodiversidade sem perdas para o funcionamento do ecossistema, a longo 

prazo, possibilitando a sobrevivência e continuidade das espécies 

(RUSCHEISNSKY, 2004). Sustentabilidade remete-se assim a um desenvolvimento 

equilibrado do sistema sociedade-natureza e se transformou em sinônimo de 

estratégia para um mundo melhor, isto é, para um mundo com um Desenvolvimento 

Sustentável. Desse modo, nesta pesquisa de doutorado, adotou-se a abordagem 

que o termo sustentabilidade, ao inserir no mínimo as dimensões do Triple Botton 

Line, seria considerado sinônimo de Desenvolvimento Sustentável. 

Sustentabilidade, contudo, contempla as características de ser 

normativa, ambígua, complexa e subjetiva dificultando a sua operacionalização 

(GROSSKURTH e ROTMANS, 2005). A normatividade encontra-se na equidade 

inter-geracional, postulado amplamente aceito na política, mas arbitrário quanto à 

ponderação dos direitos entre as atuais e futuras gerações. Ambígua, por ser um 

conceito multifacetado, sem orientação clara quanto às melhores escolhas a serem 

realizadas, o que possibilita diversas interpretações (WEAVER e ROTMANS, 2006). 

Subjetiva, pois reforça uma crença pessoal quanto à definição do que seriam as 

“necessidades satisfeitas” da geração atual e futura. Valores individuais conflitam 

com valores da sociedade, não permitindo se conhecer o real valor da 

sustentabilidade do hoje, nem do amanhã. Além de não existir qualquer indicação 

sobre quais são as prioridades a serem tomadas nos domínios social, econômico e 

ecológico, o que torna a sustentabilidade ambígua (GROSSKURTH e ROTMANS, 

2005). Complexa, devido a todos os elementos que a compõem estarem ligados e 

formar um sistema, cujo comportamento muitas vezes não pode ser explicado a 

partir do comportamento de um de seus elementos. Aspectos do subsistema 

econômico, social, ambiental e institucional possuem objetivos, muitas vezes, 

conflitantes e que mudam com o tempo em uma velocidade, que só tende a 

aumentar (KASEMIR et al., 2003; WEAVER e ROTMANS, 2006; MEADOWS, 2008). 

Essa complexidade também pode ser vista pela transgressão das escalas 

temporais, espaciais (local e global) e em níveis de domínios (social, ecológico e 

econômico). Além da complexidade do próprio termo sustentabilidade, existe 

também a complexidade da relação sociedade-natureza, que só tem crescido 

principalmente devido às novas tecnologias de comunicação e à lógica da 
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globalização, que intensificam a intervenção dos processos globais e internacionais 

com os processos nacionais e locais em todos os domínios – social, ecológico e 

econômico – com uma velocidade de tempo menor (GROSSKURTH e ROTMANS, 

2005). 

Percebe-se assim que o grande legado do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável do Relatório de Brundtland foi fornecer uma estimativa mais humilde da 

capacidade do ser humano controlar a natureza, bem como utilizar-se, em sua 

máxima, dos recursos naturais.  

 

 

2.2 Além de Brundtland 

 

Ao longo dos anos, o movimento de sustentabilidade passou por diversas 

etapas – indo desde o conhecimento dos impactos ambientais, tanto pela Academia 

quanto pela população, ao subsídio de políticas públicas. Do embate teórico-

conceitual, buscou-se sua aplicabilidade e hoje, os diversos modelos de avaliações 

tornaram-se importantes ferramentas para se conhecer a transição para o 

Desenvolvimento Sustentável.  

Medir a sustentabilidade agrega um gerenciamento de políticas 

norteadoras ao Desenvolvimento Sustentável, auxiliando as escolhas, a médio e 

longo prazo, dos tomadores de decisões, quanto ao uso de recursos naturais que 

poderão beneficiar, ou não, uma próxima geração. E apesar de haver um grau de 

consciência quanto à necessidade de se buscar a sustentabilidade, quanto mais se 

avalia, percebe-se o quão longe ela se encontra.  

O movimento da sustentabilidade, pós-Bruntdland, é inter/transdisciplinar 

e intersetorial, o qual ao longo dos anos reúne a contribuição científica de 

especialista de diversas áreas de conhecimento – ciências físicas, ambientais, 

econômicas, políticas e tecnológicas – e que pode ser sintetizado em três grandes 

áreas de pesquisa: 

 

1. Economia Ecológica – caracterizada pelo estudo de problemáticas 

advindas da relação entre os ecossistemas e o sistema econômico em um sentido 

mais amplo, holístico e interdisciplinar, que encontra nos serviços ecossistêmicos a 
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sua principal aplicação (COSTANZA, 1989; CHRISTENSEN, 1989, PROOPS, 1989; 

DALY e FARLEY, 2004). 

2. Ciência da sustentabilidade – esta fase é caracterizada pela 

evidência de que as metodologias tradicionais não abraçam a complexidade do 

sistema sociedade-natureza. Surgindo assim, inicialmente, grupos de pesquisa e, 

posteriormente, programas focados nas interações dinâmicas entre a sociedade e a 

natureza, com abordagens na incerteza, na inter e transdisciplinaridade, com igual 

importância às mudanças da sociedade que interferem na natureza e as mudanças 

da natureza que interferem na sociedade (GROOT, 1992; CLARK e DICKSON, 

2003; REPKO, 2012). Essa ciência insere uma gama de escalas espaciais (global, 

regional e local), reconhece a ampla perspectiva entre a ciência e a sociedade, além 

de agregar uma visão holística para a magnitude dos temas-problemas analisados, 

em uma tentativa de conciliação (KATES et al, 2001). 

3. Transição para a sustentabilidade – esta área inclui todas as 

possíveis ferramentas para se avaliar o progresso ao Desenvolvimento Sustentável, 

cabendo os questionamentos quanto aos objetivos atingidos, escalas de inferências, 

o que precisa ser sustentado, por quanto tempo e a evolução metodológica para se 

captar melhor essa transição e principalmente induzir mudanças. São sete os temas 

abordados quanto à transição da sustentabilidade: 1) síntese de perspectivas e 

abordagens para transições, 2) poder político e de governança, 3) estratégias de 

implementação da sustentabilidade, 4) sociedade civil, cultura e movimento sociais 

na transição, 5) empresas e indústrias, 6) geografia de transições e 7) modelagens 

de transições (MARKARD, RAVEN e TRUFFER, 2012; STRN, 2013). 

 

Na fase pós-Bruntdland, pesquisadores como René Jules Dubos (1901-

1982), Robert Costanza, Stephen C. Farber, Enrique Leff, Elinor Ostrom (1933-

2012), Partha Dasgupta, Gretchen Daily, Ilya Prigogine (1917-2003), Elliott Maynard, 

Gilberto C. Gallopin, Herman E. Daly, Robert B. Gibson, Jan Rotmans, Jeffrey David 

Sachs, dentre outros, influenciaram os novos caminhos da sustentabilidade, que não 

se trata apenas de evitar a destruição do planeta pelos humanos. Afinal, o planeta 

continuará mesmo sem a presença humana. A razão em se conhecer e monitorar a 

relação entre a sociedade e o meio ambiente é proteger a própria espécie humana. 

Proteger as sociedades que estão por vir e que precisarão de um suporte de 
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recursos naturais para ter um mínimo de qualidade de vida (GEORGESCU-

ROEGEN, 1986; 2012). 

Essa caminhada rumo ao Desenvolvimento Sustentável pode ser 

observada na figura 2, onde se encontram as raízes teóricas que alimentam os 

matizes da sustentabilidade e suas novas áreas de atuação, surgidas pela 

transdisciplinaridade de conhecimentos, antes dispersos. Os grandes eventos 

mundiais patrocinados pela Organização das Nações Unidas também estão 

inseridos, por se interconectarem no tempo com as investigações dos estudiosos.  

A figura 2 contém uma linha do tempo referente às raízes da 

sustentabilidade, algo construído a partir de uma extensa revisão de literatura e que 

não se esgota na figura montada, afinal, como a própria sustentabilidade, ela é 

dinâmica.  

A figura 3 traz um detalhamento da figura 2, ao constar as principais 

literaturas e seus respectivos autores e ano de publicação que influenciaram as 

diversas abordagens do Desenvolvimento Sustentável, e hoje compõem a base 

teórica da Ciência da Sustentabilidade. 

 

 



  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Linha do tempo do Desenvolvimento Sustentável. 
Fonte: Autora, 2014. 
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Figura 3 - Contribuições teóricas para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Ano Investigador Contribuição teórica 

1953 
Eugene Pleasants Odum (1913-
2002) 

Fundamentals of Ecology 

1958 Barry Commons (1917-2012), Science Survival 

1962 Rachel Louise Carson (1907-1964) Primavera Silenciosa 

1964 Georges Gusdorf (1912-2000) L'université en question 

1965 Georg Bergstrom (1912-1990) 
The Hungry Planet: The Modern Wold at the Edge of 
Famine 

1967 Ignacy Sachs  Obstacles to Growth: Demographic, Economic, and Social  

1968 Peter Ehrlich The Population Bomb 

1970 Lester Russel Brown 
Seeds of change: the Green Revolucion and Development 
in the 1970 

1971 Jay Wright Forrester World Dynamics 

1972 
Donella H. Meadows (1941-2001) Limites do Crescimento 

Gro Harlem Brundtland Relatório Nosso Futuro Comum  

1973 Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) Teoria Geral dos Sistemas 

1975 
Ernst Friedrich Shumacher (1911-
1977) 

Small is Beautiful 

1980 René Jules Dubos (1901-1982) 
Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small 
Planet 

1984 Fritjof Capra Ponto de Mutação 

1985 
Robert Costanza e Stephen C. 
Farber 

Theories and Methods of Valuation of Natural Systems: A 
Comparison of Willingness-to-pay and Energy Analysis 
Based Approaches 

1986 Nicholas Georgescu-Roegen The entropy Law and The Economic Process in Retrospect 

1990 
Elinor Ostrom (1933-2012) 

Governing the Commons: The Evolution of Institutions for 
Collective Action 

Julie Thompson Klein Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice 

1992 Wouter T. de Groot Environmental Science Theory 

1994 Enrique Leff 
Ecologia y Capital. Racionalidad Ambiental, Democracia 
Participativa y Desarrollo Sustentable 

1995 Partha Sarathi Dasgupta Population, Poverty, and the Local Environment. 

1997 Gretchen Daily 
Nature‟s Services: Societal Dependence on Natural 
Ecosystems 

1997 Ilya Prigogine (1917-2003) O Fim das Certezas, o Tempo, Caos e as Leis da Natureza 

2000 Elliott Maynard 
Transforming the Global Biosphere: Twelve Futuristic 
Strategies 

2002 Paul Jozef Crutzen Geology of Mankind: the Anthropocene 

2003 Gilberto C. Gallopin 
Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible: Un Enfoque 
Sistémico  

2004 Herman Edward Daly 
Ecological Economics: Principles and Applications: 1st 
(first)  

2005 
Robert B. Gibson Sustainability Assessment: Criteria and Processes 

Jeffrey David Sachs The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time 

2006 
Rolando García (1919-2012) 

Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación 
epistemológica de la investigación interdisciplinaria 

Jan Rotmans 
Tools for Integrated Sustainability Assessment: A two-track 
approach 

2011 Hiroshi Komiyama Sustainability Science: A Multidisciplinary Approach 

2012 

Allen F. Repkon Interdisciplinary research: process and theory 

John Grin, Jan Rotmans e Johan 
Schot 

Transitions to Sustainable Development. New directions in 
the Study of Long Term Transformative Change 

http://www.amazon.com/Obstacles-Growth-Demographic-Developing-Countries/dp/B002AAKL8E/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1362416962&sr=8-19&keywords=Ignacy+Sachs
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É difícil encontrar uma atividade humana ou um modelo de 

desenvolvimento econômico que tenha trazido benefícios sem custos para o meio 

ambiente. Na verdade, a busca incessante pela prosperidade material trouxe a 

humanidade para uma encruzilhada: as aspirações de consumo do hoje podem 

inviabilizar as próximas gerações.  

As causas dessa insustentabilidade estimulam diversas pesquisas e 

contínua busca por ferramentas de Avaliações da Sustentabilidade, que 

comuniquem melhor cenários, diferentes dos ideários, chocando-se assim, com os 

interesses de produção planetária.  

Perceber a problemática, compreender as origens e as correlações entre 

os vários componentes dessa estrutura sociedade-natureza se faz necessário para 

ser capaz de planejar soluções eficientes que perpassem pela necessidade de se 

conhecer o todo, que é maior do que a análise das partes de forma separada e 

assim trilhar os caminhos para a sustentabilidade.  

 

2.3 Perspectivas do Desenvolvimento Sustentável pelas Conferências Globais  

 

Vinte anos é o tempo que separa ideias e ações resultantes das grandes 

conferências das Nações Unidas, na qual se insere o Desenvolvimento Sustentável 

como tema prioritário. Embora, muitas vezes as ideias aparentem estar mais 

disseminadas do que as ações, avançou-se na caminhada ao Desenvolvimento 

Sustentável.  

Dos debates teóricos, em algumas poucas Instituições de Ensino 

Superior, hoje, se busca por Universidades Sustentáveis. Do auge do ensino 

disciplinar, hoje se busca uma formação mais holística, interdisciplinar e que possa 

ser capaz de melhor compreender um mundo, mais conectado e dinâmico, inclusive 

suas consequências. Da descrença na efetivação do Desenvolvimento Sustentável, 

hoje o discurso é por múltiplas abordagens metodológicas, além dos indicadores e 

índices, que possam melhor captar sua complexidade, mas que sejam de fácil 

entendimento para assim subsidiar governos, empresas e a própria sociedade civil.  

Por ser a sociedade humana diversa, inclusive na sua própria 

conceituação de qualidade de vida - enquanto muitos buscam diariamente saciar a 

fome por alimentos, outros se alimentam de seus desejos de consumo – vive-se 

entre as diferenças de cultura, de governos, de tecnologias, de acessibilidade, de 
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direitos, de cores e de perspectivas de futuro. Mesmo com todas essas diferenças, 

somos um. Um sistema denominado sociedade que necessita conectar todas as 

suas diferenças em busca do amanhã das gerações futuras. 

A Organização das Nações Unidas, por meio da UNEP2, tem ao longo das 

últimas décadas fomentado grandes conferências globais referentes ao 

Desenvolvimento Sustentável. Muito embora não sendo um órgão unânime quanto à 

efetividade ou linhas de ações nessa temática, por englobar a participação de tantos 

países, signatários em seus documentos que visem à sustentabilidade, foi nesta 

pesquisa de doutorado apreciado, considerando seus indicadores de 

sustentabilidade terem sido ao longo de sua evolução, incorporados e, adaptados 

por países e assim, utilizados como avaliações de sustentabilidade.  

O ano de 1972 marcou o despertar ambiental da sociedade humana. 

Neste mesmo ano a publicação do relatório Limites do Crescimento inaugurou ao 

mundo as avaliações de sustentabilidade. Interessante lembrar que somente em 

1987 o Relatório de Brundtland foi divulgado e com ele, o conceito, globalmente 

aceito, de Desenvolvimento Sustentável. Contudo, os problemas complexos que 

afligiam o mundo, tais como “[...] pobreza em meio a abundancia, deterioração do 

meio ambiente, perda de confiança nas instituições, expansão urbana 

descontrolada, insegurança de emprego, alienação da juventude, rejeição de valores 

tradicionais, inflação e outros transtornos econômicos e monetários” (MEADOWS et 

al, 1972, p. 11) afetavam os limites biofísicos do planeta Terra. Algo que o modelo 

World3, desenvolvido pelo instituto de pesquisa Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) e o Clube de Roma, buscava captar.   

A percepção de problemas comuns a todas as sociedades, que envolvam 

diferentes contextos – técnicos, sociais, econômicos, políticos e culturais – e 

influenciem uns sobre os outros é bastante difícil, inclusive de ser identificada sua 

origem e correlações no decorrer do espaço e do tempo. Podem assim ser 

considerados de problemas referentes ao sistema sociedade humana, que influencia 

e é influenciado pelo sistema natural, sendo então um problema complexo. Além da 

percepção, dificuldades também foram encontradas para uma ação comum da 

sociedade. Esse fracasso muitas vezes decorre da falta de conhecimento e 

habilidades, algo identificado na própria maneira de se analisar esses problemas 

                                                 
2
 United Nations Environmental Programme. 
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complexos. Ainda se isola os elementos da problemática em si, esquecendo que o 

todo é maior do que suas partes e que a mudança em um dos elementos reflete 

também em mudança nos demais elementos. 

A partir dessa reflexão grandes conferências mundiais, sob a 

coordenação da Organização das Nações Unidas, iniciaram uma jornada de 

conhecimento, debates, análises e metas rumo ao Desenvolvimento Sustentável, 

resultando em inúmeros documentos das reuniões pré e pós-conferências. 

Instituições de pesquisa, prioritariamente Organizações Não Governamentais 

(ONGs), também contribuíram nessa caminhada.  

A I Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano, realizada em 05 de 

junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia, contou com a representação de 113 

países, 250 Organizações Não Governamentais e dos organismos da ONU, onde 

juntos reafirmaram ao mundo a certeza da finitude dos recursos naturais.  

A Conferência produziu um relatório final dividido em: a) Declaração da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, b) Plano de ação para o 

meio ambiente humano, c) Resoluções sobre arranjos institucionais e financeiros e 

d) Outras resoluções, a destacar a oficialização do dia 05 de junho como o dia 

Mundial do Meio Ambiente, 

Na Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano constam 26 princípios relacionados aos direitos da sociedade humana na 

busca pelo bem-estar, bem como de suas responsabilidades quanto à proteção do 

meio ambiente, não somente para o hoje, mas também para as gerações futuras. 

O Plano de ação para o meio ambiente humano, composto por 106 

recomendações, convocava todos os países, os organismos das Nações Unidas, 

bem como todas as organizações internacionais a cooperarem na busca de 

soluções para uma série de problemas ambientais. No plano constavam como 

ações: a) a criação do programa global de avaliação ambiental (Earthwatch), b) 

atividades de gestão ambiental e c) medidas internacionais para apoiar em ações 

nacionais e internacionais de avaliação e gestão.  

A ideia de avaliação ambiental e de sua gestão ganhou destaque, como 

se ilustra na Figura 4, em tradução livre, a qual diferencia etapas para o seu 

cumprimento e expõe a plena necessidade não somente de financiamento, mas de 

formação de profissionais para sua implementação.  
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Figura 4 – Recomendação para ações no nível internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UN, 1973 (Tradução livre). 

 
 
A formação de profissionais que pudessem avaliar ou serem responsáveis 

pela gestão ambiental foi incentivada, contudo, ainda numa perspectiva disciplinar. 

Como ponto forte do documento encontra-se a importância em se ter dados 

ambientais disponíveis. Por meio dessa necessidade foi criado o Programa de Meio 

Ambiente das Nações Unidas (UNEP), o qual sediaria o programa Earthwatch, 

concebido para ser base de dados ambientais e assim apoiar a gestão mundial dos 

recursos. Algo que solicitou também o incentivo à captura desses dados via local, 

pelos diversos países.  

As preocupações iniciais que motivaram o programa Earthwatch incluíam 

um quadro para o sistema de monitoramento ambiental global3 formado por sete 

subprogramas da UNEP: 1) Saúde humana; 2) Poluição atmosférica, 3) 

Contaminantes em sistemas biológicos, 4) Uso da terra e da água, 5) Ecossistemas 

terrestres, 6) Poluição marinha e 7) Desastres Naturais.  

Os dados recebidos pelos sete subprogramas iriam alimentar o 

Earthwatch em uma relação funcional próxima da gestão ambiental (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 The Global Environmental Monitoring System (GEMS). 
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Figura 5 - Relação funcional entre Earthwatch e a gestão ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jesen e Brown, 1981 (Tradução livre). 

 

 

Cada subprograma teria a responsabilidade de alimentar com dados o 

Earthwatch. Os dados seriam interpretados para se conhecer sua real contribuição 

ao modelo de avaliação. A fase de avaliação seria composta pelos elementos limiar, 

declaração, assistir e alerta. Enquanto os planos de respostas encontram-se na 

categoria de gestão, percebe-se que são diversas etapas para se transformar dados 

brutos em informações que possam influenciar tomadores de decisões.  

A fase da declaração revela o estado, de tempos em tempos, da situação 

ambiental em questão, podendo se comparar o presente com o passado e na fase 

de assistir, poder fazer previsões, após cada declaração. A cada resultado da fase 

„assistir‟ devem ser elaborados planos, para lidar com possíveis ameaças. A fase 

limiar corresponde a informações sobre o limite em que uma situação ambiental se 

encontra, podendo desencadear, na fase alerta, algo que gera imediatamente uma 

ação de informe a todos que serão atingidos pela mudança ambiental, isto é, um 

plano de resposta executivo.  

Os sete subprogramas possuem elementos que se sobrepõem e variam 

em sua especialidade, sendo de responsabilidade e financiamento das agências 

especializadas das Nações Unidas, que operam de forma independente, com órgãos 

diferentes e com prioridades estabelecidas para atender às necessidades das 

respectivas agências (JENSEN e BROWN, 1981). Podem, ainda, fornecer dados 
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suficientes para alimentar modelos e gerar relatórios sobre a saúde dos diversos 

ecossistemas mundiais e sua capacidade para apoiar as atividades humanas.  

Essa iniciativa evoluiu; atualmente constam como seis os subprogramas 

trabalhados no UNEP com as seguintes grandes áreas: 1) Mudanças climáticas, 2) 

Desastres e conflitos, 3) Gestão de ecossistemas, 4) Governança ambiental, 5) 

Substâncias nocivas e 6) Eficiência dos recursos. Esse rearranjo entre os temas foi 

uma evolução da própria dinâmica entre os sistema sociedade humana e sistema 

natural, ocorrido ao longo dessa caminhada de quatro décadas.  

Em 1987, foi publicado ao mundo o Relatório de Brundtland, também 

conhecido por Nosso Futuro Comum, e revelava, no viés da avaliação ambiental 

(Fig. 4), informações que necessitavam de novos objetivos e melhor planejamento, 

em nível global, para um novo modelo de desenvolvimento. Mesmo com as diversas 

recomendações, o Relatório de Brundtland alcançou notoriedade pelo seu conceito 

de Desenvolvimento Sustentável, ganhando, por parte da Academia, uma verdadeira 

cruzada de paixão e ódio, algo que se seguiu até meados da década de 1990, 

quando foi consolidado.   

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida por Rio-92 ou Cimeira da Terra, 

ocorreu em 1992, no período entre 03 a 14 de junho, na cidade do Rio de Janeiro 

(UN, 1993a). Com a participação de mais de 100 chefes de Estado, a Rio-92 já 

trazia diversas informações sobre o estado do meio ambiente no mundo, tanto 

advindo da UNEP como do próprio Relatório de Brundtland (UNEP, 1987).  

Sabia-se que a crise ambiental, a crise do desenvolvimento e a crise 

energética precisavam ser tratadas como uma só, pois os setores – energia, 

agricultura e comércio – se interligavam com o ambiental, econômico e social. A 

consciência ecológica já tinha sido plantada e buscavam-se meios para conciliar o 

modelo de desenvolvimento econômico com a necessidade de se preservar e 

proteger os ecossistemas da Terra. Contudo, foi um novo modelo conhecido por 

Desenvolvimento Sustentável que surgiu como uma resposta a essa encruzilhada, 

consagrando-se assim o conceito do Relatório de Brundtland. 

O Relatório final da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento resultou em três volumes: Volume I: Resoluções 

aprovadas pela Conferência, Volume II – Anais da Conferência e Volume III – As 
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declarações feitas pelos Chefes de Estado e de Governo no segmento da Cimeira 

da Conferência (UN, 1973).  

No Volume I encontram-se: Declaração da Conferência, composta 27 

princípios, e Agenda 21 Global.  

A Declaração da Conferência de 1992 ratificou os princípios da 

Conferência de 1972, não sendo assim o documento mais inovador do evento. O 

plano de ação para a execução do Desenvolvimento Sustentável, denominado de 

Agenda 21, serve de referência até os dias atuais para a elaboração de diversos 

documentos.  

A Agenda 21 foi assinada por 179 países participantes da Rio-92. 

Composta por 40 capítulos, que se subdividem em quatro seções, foi a melhor 

tentativa de promover, em escala global, o Desenvolvimento Sustentável. Muito da 

essência do Relatório Brundtland foi resgatado pela Agenda 21, sobretudo de uma 

forma mais incisiva e objetiva, que pode ser resumida a valores para uma natureza 

global com práticas locais, necessárias para reverter os níveis de deteriorização 

social, política e econômica dentro dos limites planetários. 

Desse modo, Agenda 21 assim ficou subdivida: 

Seção I – Dimensões sociais e econômicas (Cap. 2 ao 8), 

Seção II – Conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento 

(Cap. 9 ao 22), 

Seção III – Fortalecimento do papel dos grupos principais (Cap. 23 ao 32), 

Seção IV – Meios de implementação (Cap. 33 ao 40). 

 

A Rio-92, até o momento, foi a Conferência que mais produziu 

documentos, um total de cinco: Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, Agenda 21, Princípios para a Administração Sustentável das 

Florestas, Convenção da Biodiversidade e Convenção sobre Mudança do Clima. 

Todos possuem um grau alto de importância, algo que possibilitou novas 

conferências focadas exclusivamente na evolução desses documentos.  

Após dez anos da Rio-92, ocorreu a Conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Rio+10), em Joannesburgo, África 

do Sul (UN, 2002). Em sua pauta, a revisão dos objetivos e metas da Agenda 21 

constava como prioritária para que pudesse haver a adoção do Plano de 

Implementação da Cúpula Mundial, inclusive com ações mais concretas para os 
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diversos continentes em diferentes áreas do desenvolvimento – biodiversidade, água 

como recurso, vulnerabilidade e cidades sustentáveis, saúde e pobreza, energia, 

qualificação e capacitação humana, indicadores e participação da sociedade civil. 

Contudo, a Conferência não cumpriu com o que se esperava, postergando as 

esperanças para a Rio+20. 

Rio+20 - Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (UN, 2012) surgiu com alguns desafios, entre os quais superar as 

expectativas da Rio+10, em Joannesburgo, África do Sul. O relatório principal, com o 

nome de „O Futuro que Queremos‟, inicialmente renovava todos os compromissos 

políticos com as Conferências anteriores e iniciava um leque de temáticas-

problemas repaginadas que iriam subsidiar os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. A Rio+20 trouxe à tona a urgência da mudança para um sistema 

econômico inclusivo denominado Economia Verde, cuja transformação iria 

demandar novos profissionais e cientistas que pudessem transpor as barreiras para 

a real mudança – transição à sustentabilidade. 

A sua aplicação exige que haja mudanças nos setores produtivos e na 

sociedade, surgindo, dessa forma a necessidade de inserir a questão 

Desenvolvimento Sustentável nos currículos acadêmicos das universidades, locais 

tradicionais de formação de recursos humanos. Preparar o novo profissional e 

consolidar uma ciência capaz de transpor as barreiras existentes para a transição à 

sustentabilidade inseriu-se como parte relevante dos desafios deixados pela Rio+20. 

Percebe-se que as grandes Conferências sobre o Desenvolvimento 

Sustentável trouxeram contribuições para um melhor entendimento e diversos 

planos para a sua efetivação, não exatamente no mesmo período temporal das 

urgências referentes à sustentabilidade, contudo têm influenciado diversos setores, 

dentre os quais a comunidade científica na busca por conhecimento, evolução 

quanto às diversas metodologias de avaliação da sustentabilidade e principalmente 

no aumento das capacidades e potenciais científicos, algo inserido pelos Programas 

de Pós-Graduação em Sustentabilidade no viés dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. 
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2.4 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

Em junho de 2013, o Sustainable Development Solutions Network lançou 

o primeiro rascunho das dez metas do Desenvolvimento Sustentável (UNSDSN, 

2013) assim identificadas por serem os desafios prioritários para a transição à 

sustentabilidade, em escala local, regional e global. Esses dez desafios, em 

fevereiro de 2014 foram disponibilizados para consulta pública, de forma mais 

detalhada e ajustados como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

figura 6, os quais receberam o nome de Draft SDG Indicator (UNSDSN, 2014). Vale 

informar que embora esse rascunho esteja em fase de finalização, alguns de seus 

indicadores continuam em processo de análise, não exatamente quanto a sua 

exclusão, mas a como ser medido nas diferentes escalas. 

 
 
Figura 6 – Proposta de Objetivos e Metas do Desenvolvimento Sustentável. 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza extrema, incluindo a fome 

Meta 1a. Acabar com a pobreza extrema, incluindo a pobreza renda absoluta ($1.25 ou menos por 
dia). 

Meta 1b. Acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar, a nutrição apropriada e desnutrição 
infantil zero. 

Meta 1c. Fornecer suporte aprimorado para os estados altamente vulneráveis. 

Objetivo 2. Alcançar um desenvolvimento dentro dos limites planetários 

Meta 2a. Cada país atinja pelo menos o próximo nível de renda e promove o trabalho decente 

Meta 2b. Os países, por meio de relatórios, devem informar suas contribuições para incorporar os 
limites do planeta conjuntamente com outros indicadores ambientais e sociais, em suas medidas PIB 
e contas nacionais.  

Meta 2c. Rápida redução voluntária da fertilidade através da concretização dos direitos sexuais e 
reprodutivos em países com taxa total de fertilidade acima de [3] crianças por mulher e a 
continuação da redução voluntária da fertilidade em países onde as taxas de fertilidade estão acima 
do nível de substituição. 

Objetivo 3. Assegurar aprendizagem para todas as crianças e jovens para a vida e 
subsistência 

Meta 3a. Todas as crianças menores de 5 anos devem atingir seu potencial de desenvolvimento 
através do acesso a programas de qualidade e políticas de desenvolvimento da primeira infância. 

Meta 3b. Todas as meninas e meninos devem receber ensino primário e secundário de que se 
concentre em uma ampla gama de resultados de aprendizagem para a redução da taxa de 
abandono a zero. 

Meta 3c. Garantir de forma eficaz a transição dos jovens ao mercado de trabalho. 

Objetivo 4. Alcançar a igualdade de género, inclusão social e direitos humanos 

Meta 4a. Monitorar e acabar com a discriminação e desigualdade na provisão de serviços públicos, 
estado de direito, acesso à justiça e participação na vida política e econômica com base em gênero, 
etnia, religião, deficiência, origem nacional e status social ou outro. 

Meta 4b. Reduzir pela metade a proporção de famílias com rendas inferiores à média da renda 
nacional (pobreza relativa) 

Meta 4c. Prevenir e eliminar a violência contra indivíduos, especialmente mulheres e crianças 

Objetivo 5. Alcançar bem-estar e saúde em todas as idades 

Meta 5a. Garantir acesso universal a serviços primários de saúde que incluam cuidados sexuais e 
reprodutivos, planejamento familiar, imunizações de rotina e a prevenção e tratamento de doenças 
transmissíveis e não-transmissíveis. 
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Meta 5b. Acabar com mortes previsíveis através da redução da mortalidade infantil para 20 ou 
menos mortes a cada 1000 partos, mortalidade maternal a 40 ou menos mortes a cada 100.000 
partos e mortalidade antes dos 70 anos de idade por doenças não-transmissíveis em, pelo menos, 
30% comparados aos níveis de 2015. 

Meta 5c. Implementar políticas para promove e monitorar uma alimentação saudável, atividade física 
e bem-estar subjetivo, reduzir comportamentos pouco saudáveis, como o uso do tabaco por (30%) e 
uso nocivo de álcool por (20%). 

Objetivo 6. Melhorar os sistemas de agricultura e aumentar a prosperidade rural 

Meta 6a. Garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos, com alta produtividade e alta 
eficiência no uso de água, nutrientes do solo e energia, apoiando dietas nutricionais com baixas 
perdas e desperdícios de alimento. 

Meta 6b. Reduzir pela metade a conversão de florestas e áreas úmidas para a agricultura, proteger 
os recursos do solo e garantir que os sistemas agrícolas sejam resilientes às mudanças climáticas e 
desastres. 

Meta 6c. Garantir acesso universal em áreas rurais à recursos básicos e serviços de infraestrutura 
(terra, água, saneamento, energia moderna, transporte, comunicação móvel e de banda larga, 
insumos agrícolas e serviços de aconselhamento). 

Objetivo 7. Empoderar cidades inclusivas, produtivas e resistentes 

Meta 7a. Acabar com a pobreza urbana extrema, expandir os empregos e produtividade e aumentar 
os padrões de vida, especialmente nas favelas. 

Meta 7b. Garantir o acesso universal a ambientes construídos seguros e acessíveis e a serviços 
urbanos básicos, incluindo moradia, água, saneamento e gestão dos resíduos, energia de baixo 
carbono, transporte e comunicação móvel e de banda larga. 

Meta 7c. Garantir ar seguro e qualidade da água para todos, e integrar as reduções nas emissões 
de gases do efeito estufa, uso eficiente da terra e de recurso e resiliência às mudanças climáticas e 
desastres nos investimentos e padrões. 

Objetivo 8. Frear a mudança climática induzida pelo Homem e garantir energia sustentável 

Meta 8a. Descarbonizar o sistema de energia, garantir energia limpa para todos e melhorar a 
eficiência, com metas para 2020, 2030 e 2050. 

Meta 8b. Reduzir emissões de gases de efeito estufa não relacionados a energia através de 
melhores práticas na agricultura, silvicultura, gestão de resíduos e indústria. 

Meta 8c. Adotar incentivos, incluindo cobranças por emissão de gases de efeito estufa, para frear as 
mudanças climáticas e promover transferência de tecnologia à países em desenvolvimento 

Objetivo 9. Assegurar os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade e garantir uma boa 
gestão da água, oceanos, florestas e recursos naturais 

Meta 9a. Assegurar os serviços ecossistêmicos através da adoção de políticas e leis que abordam 
os vetores de degradação de ecossistemas e exigir que indivíduos, empresas e governos paguem 
pelo custo social da poluição e uso dos serviços ecossistêmicos. 

Meta 9b. Participar e apoiar arranjos regionais e globais para inventariar, monitorar e proteger os 
serviços ecossistêmicos e patrimônios ambientais de importância regional e global e diminuir danos 
ambientais transfronteiriços, com sistemas robustos implementados, até 2020. 

Meta 9c. Todos os governos e empresas devem se comprometer com o manejo sustentável, 
integrado e transparente da água, áreas agrícolas, florestas, minas e recursos de hidrocarbonetos a 
fim de apoiar o desenvolvimento econômico inclusivo e o alcance de todos os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Objetivo 10. Transformar a governança e tecnologias para o desenvolvimento sustentável 

Meta 10a. Governos (nacional e local) e empresas devem se comprometer com os ODS fornecendo 
relatórios integrados até 2020 e reformar as regras internacionais para alcançar os objetivos. 

Meta 10b. Financiamentos públicos adequados domésticos e internacionais para acabar com a 
pobreza extrema, construção de capacidades e transferência de tecnologia, incluindo 0,7% do RNB 
em AOD para todos os países de alta renda e adicionais US$100 bilhões por ano em financiamentos 
climáticos oficiais em 2020. 

Meta 10c. Acelerar a adoção de novas tecnologias para o ODS. 

Fonte: UNSDSN, 2014 (Tradução livre). 
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Seguindo a linha da Agenda 21, a proposta dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável encontram como um guia a orientar os diversos 

setores e atores sociais na transição à sustentabilidade. Contudo, diferente de 

abordagens anteriores, os ODS necessitam ser visualizados de forma sistêmica, 

onde um influencia outro e por todos são influenciados. Essa interdependência pode 

ser melhor visualizada na figura 7, quando Harrison (1992) apresenta alguns temas-

problemas, atualmente trabalhados na Ciência da Sustentabilidade e sua 

complexidade para ações, que também irão depender das diversas abordagens e 

interpretações dadas pelos atores sociais envolvidos e suas escolhas diante de 

quais caminhos tomarem para a sustentabilidade. 

 

Figura 7 – Interrelações entre os problemas urgentes à sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Harrison, 1992 (Tradução livre). 
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Para tal análise e avanço, a proposta dos ODS traz também a certeza de 

que não se pode avançar na transição à sustentabilidade pelo olhar disciplinar. 

Revelam-se características necessárias de um campo de conhecimento – 

interdisciplinaridade, valores direcionados ao Desenvolvimento Sustentável, 

pensamento crítico e solução de problemas, reconhecimento de múltiplos métodos – 

abordado atualmente pela Ciência da Sustentabilidade. 

O conhecimento do conceito e das características do Desenvolvimento 

Sustentável possibilitou avanços quanto às abordagens a serem trabalhadas e no 

avanço científico quanto a sua análise. Atualmente se conhece melhor os percalços 

neste caminhar e agendas para os diversos atores já foram desenvolvidas; algo que 

perpassa por uma ciência e um ensino superior que possa melhor contribuir para 

mudanças, ao preparar o profissional da sustentabilidade. 



3 CIÊNCIA DA SUSTENTABILIDADE 
 
 
O mundo tem problemas e as universidades têm departamentos (Chet 
Bowers). 

 

No século XXI continua a crescente industrialização, o aumento 

populacional e sua obsessão em consumir sempre e mais produtos e serviços. As 

consequências dessa tríade afetam diretamente o bem-estar do ecossistema e do 

ser humano. A inserção do Desenvolvimento Sustentável surge como uma 

alternativa para o atual modelo de desenvolvimento. Contudo, necessita estar 

inserido nos diversos setores da sociedade, dentre eles nas Instituições de Ensino 

Superior (IES). 

Se a complexidade dos problemas relacionados à sustentabilidade foge 

dos métodos positivistas e remete à interdisciplinaridade, ao pensamento sistêmico e 

aos sistemas dinâmicos, analisá-la perpassa pela necessidade de um conhecimento 

amplo da capacidade de sustentação da Terra e dos processos que possam 

prejudicar ou estimular a continuidade à vida. Configura-se, então, imprescindível 

uma nova forma de pensar que possibilite o conhecimento das propriedades 

sistêmicas ou emergentes dos sistemas que compõem a relação sociedade-

natureza.  

Como se ter uma sociedade sustentável se as Universidades, principais 

formadoras de conhecimento e de valores da sociedade, não inserem práticas de 

sustentabilidade em sua gestão, nem na formação dos novos profissionais que 

anualmente abastecem o mercado de trabalho? Ou mesmo como avaliar as ações 

dos diversos setores rumo ao Desenvolvimento Sustentável se a ciência, em muitas 

dessas instituições, é ainda construída disciplinarmente em caixas departamentais? 

Uma compreensão científica da sustentabilidade conjuntamente com 

novos métodos inter e transdisciplinares de avaliações conduzirão a sociedade a um 

processo de transição para o Desenvolvimento Sustentável (CLARK e DICKSON, 

2003). Entretanto, para tal se faz necessário inovar nas Universidades para 

fortalecer as capacidades científicas e formar profissionais que possam responder às 

necessidades do século XXI, cada vez mais complexas.  

Este capítulo tem como objetivo apresentar os caminhos percorridos pela 

ciência, que disciplinarmente contribuiu para um novo mundo - tecnológico e 
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globalizado – ao mesmo tempo em que revisita suas origens, na busca de uma visão 

totalizadora e sistêmica sobre os fenômenos complexos, como o Desenvolvimento 

Sustentável. Contudo, a ciência não está dissociada, insere-se na Universidade, 

instituição formadora de cidadãos e soluções para as diversas crises da sociedade, 

dentre elas a busca pela sustentabilidade.  

 

3.1 Com ciência e tecnologia - a busca por um novo paradigma 

 

O homem, senhor de seu pensamento e de sua ação parece em 

condições de garantir sua ascendência sobre a matéria e de enfrentar os desafios 

ancestrais do tempo (CHRÉTIEN, 1994), mas em pleno século XXI descobre-se 

limitado, mesmo diante de sua fecundidade tecnológica – o mundo não se deixa 

decifrar facilmente – e a continuidade da descendência humana representa uma 

incógnita. 

A Agenda 21 (BRASIL, 2012), em seu capítulo 35, destaca a utilização da 

ciência para o alcance do Desenvolvimento Sustentável, cujo papel principal seria o 

de fornecer informações para a formulação de políticas públicas e subsídios aos 

tomadores de decisões, necessitando para tal do desenvolvimento do conhecimento 

científico. Que tipo de conhecimento científico poderá acompanhar a 

imprevisibilidade, os riscos, a diversidade ou a incerteza que dominam as 

consequências das ações desta nova sociedade frente à natureza? Esse desafio 

perpassa por novos olhares e mudanças de paradigmas, principalmente no que se 

refere ao arcabouço metodológico e disciplinar da ciência. Além de revelar a 

necessidade de novas formações acadêmicas interdisciplinares, que insiram 

competências e habilidades capazes de abraçar essa incerteza, envolver partes 

interessadas e incorporar a transdisciplinaridade (NU, 2003; GIANNUZZO, 2010; 

LANG ET AL, 2012). 

Existem obstáculos para que a ciência esteja menos distante do mundo 

tal como este é percebido cotidianamente e assim contribuir positivamente com 

soluções. Entre eles, constam os métodos, essencialmente reducionistas, diante da 

complexidade dos problemas relacionados ao Desenvolvimento Sustentável.  

Para a ciência, ápice de uma racionalidade ocidental, tudo a ela converge 

e a partir dela, diferentes são os caminhos que ilustram os povos e os séculos que 

compõem nossa história. E por ser um produto humano, a ciência também está 
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pautada em todo o contexto de pressões que sofre a sociedade, isto é, em seu 

contexto histórico-social vivido. Emoldurada por essa realidade, encontra-se a 

questão ambiental, acentuada pela revolução industrial iniciada no século XVIII, e 

ainda hoje presente na lógica linear de produção e consumo, pilar da atual 

sociedade capitalista.  

Questões ambientais não estão dissociadas da complexidade entre as 

relações econômicas, sociais e culturais de uma época. Se hoje a sociedade é 

tomada a pensar interdisciplinarmente, em outro momento da história da 

humanidade a visão apenas de partes da realidade era suficiente, talvez por seus 

avanços tecnológicos não estarem pautados na competitividade de sistema de 

mercado capitalista (CHALMERS, 1993). 

Bunge (1965) lembra que somente o homem inventa novos problemas, 

por ser o único ser problematizador, o único que pode sentir a necessidade e o 

gosto de acrescentar dificuldades às que já se apresentam no meio natural e no 

meio social. Embora o homem pense ou aja a partir de uma problematização, para 

agir, precisa antes conhecer o problema. Afinal, a realidade não é dada, nem posta 

como tal e sim captada por cada observador, sob a forma representativa, sendo um 

desafio tal como se apresenta - complexa. 

Analisar o sistema natureza remete ao avanço da ciência e as marcas que 

a tecnologia tem moldado a sociedade. A ciência seria um diálogo com a natureza, 

onde muitas vezes as respostas são inesperadas e imprevisíveis (PRIGOGINE, 

2011), principalmente quando essa mesma ciência passa a comandar o futuro das 

sociedades, sem uma reflexão prévia de seu poder, hoje tão enlaçada com os 

poderes econômicos e políticos.  

Nos últimos três séculos, a ciência e a tecnologia modificaram a face do 

mundo. A ciência, com o seu método científico, que extrai informações, testa-as e 

conecta-as em um conjunto interminável de fatos inter-relacionados, ordenando-as 

para estruturar ou alimentar uma nova ordem (KELLY, 2012). Ordem essa, que pode 

gerar a previsão e transformações, além de lhe dar o poder de desprezar outras 

abordagens da realidade que não perpassassem pelo crivo do método científico.  

Por um lado, a supervalorização do poder científico fechou os olhos da 

humanidade para as consequências de suas descobertas e transformações em um 

planeta não somente habitado pelo homem, mas por toda uma natureza da qual faz 

parte e dela depende. Por outro, a ciência atrelada à tecnologia trouxe benefícios à 
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humanidade que melhoraram a qualidade de vida daqueles que a ela tenham 

acesso. Vive-se mais. Mesmo os pobres de hoje possuem mais objetos (bens) do 

que os pobres dos séculos passados (KELLY, 2012). Contudo, o avanço tecnológico 

de hoje, modificou a velocidade dos fatos, das coisas e da vida. E diante de um 

mundo de especialistas, a ciência disciplinar não conhece mais o caminho para o 

crescimento espiritual humano ou para a liberdade, ignorando os limites da natureza.  

Albert Einstein (1879 -1955), físico teórico alemão, considerava a ciência 

como um local de refúgio. Para ele, a ciência permitia que o homem escapasse dos 

tormentos de existência quotidiana e a comparava ao desejo ardente que atrai o 

habitante da cidade a sair de seu ambiente barulhento e refugiar-se nas montanhas 

(CHALMERS, 1993). A física era o triunfo da razão humana sobre um mundo 

decepcionante e violento de guerra, que vivenciou. Tempos áureos de uma ciência 

determinística, na qual a Física almejava ter todas as respostas sobre o mundo. 

Para Japiassu (2006), a ciência não pretendia somente apropriar-se do 

real e explicá-lo de forma racional e objetiva, mas também fazer previsões de 

resultados cujas causas podem ser detectadas por procedimentos experimentais. 

O contexto histórico diferenciado possibilitou a Einstein apresentar ao 

mundo o triunfo do método científico por meio da Física, enquanto Japiassu trouxe 

ao Brasil, os limites da supervalorização de uma ciência determinística. 

A ciência participa da construção da sociedade e de sua história, com 

todas as suas contradições e incertezas. E essa mesma ciência, invenção humana, 

é um construto inacabado, que influencia a sociedade de uma época, mas pode ao 

mesmo tempo inviabilizar a sua existência em outra fase do tempo.   

Não se pode esquecer que a dinâmica das teorias e metodologias 

científicas tem sempre um caráter provisório. Cada uma alimenta sua própria 

destruição e cria as condições para que surja uma nova teoria que a torne caduca. 

Esta mudança é uma reposta aos novos desafios práticos enfrentados pelo ser 

humano, como consequência das modificações que provoca aos sistemas físico-

naturais que o circundam, mas também devido a sua vontade de protagonizar o 

papel principal, e não o de sujeito passivo no cenário da natureza (RAYNAUT, 

2011). 

Japiassu (1977) aprofunda ainda mais a questão, ao descrever que a 

ciência fornece um saber, que pode ser elaborado tecnicamente de modo a fornecer 

uma ação, cujos fins não dizem exatamente respeito aos cientistas, mas a quem os 
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fomenta. O “saber para o poder”, mantra da ciência moderna, perpassa pela 

pesquisa científica e técnica que comanda diretamente o desenvolvimento 

econômico, assegurando as forças produtivas e novas relações sociais. Esse poder 

está a um projeto de domínio e de manipulação das coisas (e do ser humano), que 

se manifesta pelo dominar, produzir, fazer sempre maior ou sempre mais depressa. 

Hoje, o ser humano não é livre, e sim marionete realizando espasmodicamente os 

gestos que lhe impõem o campo sócio-histórico: ganhar dinheiro, consumir e 

gozar.  

A ciência geralmente vem associada ao progresso, termo esse que se 

refere não somente a mudança, mas uma mudança para “melhor” e “[...] é sempre 

um valor que nos permite julgar esse „melhor‟” (JAPIASSU, 2000, p.10). 

Compreender a natureza não significa domar. Afinal, essa compreensão 

não é completa, e sim, complexa. E sendo o homem também natureza, ser 

alicerçado em um meio ambiente cujo design constantemente é construído e 

desconstruído, pelas interações dessa relação da sociedade com a natureza e vice-

versa, revela-se tão dinâmico e complexo quanto o mundo que o cria, modifica e 

com ele interage.  

Para René Descartes (1596-1650), o homem teria vocação para atuar 

como possuidor e dono do mundo, embora descrevesse em seu livro “Discurso do 

Método”, que em muitos momentos estava satisfeito em ser apenas um bom 

expectador do mundo (DESCARTES, 1996).  

A ciência, como se pratica, é um produto da cultura onde o ser humano 

pode concretizar essa pretensão de dominar o mundo e submetê-lo aos seus 

ilimitados desejos. Contudo, ironicamente, o mundo construído pelo homem mostra-

se ainda mais complexo e caótico (PRIGOGINE, 2011), pois o seu alicerce, 

natureza, ao ser esquecido ou deixado como secundário, não rompe suas conexões 

e dependências sistêmicas, apenas são soterradas pela visão antropocêntrica, não 

permitindo uma visão da totalidade, isto é, não havendo um olhar sobre a relação 

sociedade-natureza. “Sendo a ciência um dispositivo que produz e inventa uma 

ordem, e não que „desvela‟ a ordem oculta da natureza, seus enunciados precisam 

ser socialmente contextualizados” (RAYNAUT, 2011, p. 15).  

Criou-se um mundo de mudanças – culturais, políticas, históricas, 

tecnológicas, econômicas etc – pautados em uma natureza dinâmica. O crescimento 

populacional da espécie humana e sua característica adaptativa fizeram do homem 
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espécie dominante no planeta, cujas interações estão cada vez mais complexas – 

entre si e com a natureza - seja pela organização social ou por leis econômicas 

(HARRIS, 2007), que muitas vezes sobrepõem a valores éticos. Navega-se assim, 

mesmo diante do avanço da ciência e da tecnologia, em um novo mundo de 

incertezas, que somente se abre pela interdisciplinaridade. Chave essa, mais antiga 

do que a disciplinaridade.  

 

3.2 Das certezas disciplinares à busca interdisciplinar  

 

A questão ambiental se apresenta como uma crise anunciada. Mas, esta 

não é a única crise vivenciada. A sociedade do século XXI ainda convive com a crise 

do capitalismo, a crise econômica, a crise energética, a crise do crescimento, dentre 

outras – tão noticiadas diariamente, que se tornaram corriqueiras, chegando apenas 

a ser monitoradas suas intensidades, quanto ao seu reflexo na sociedade.  

O termo krisis constitui um momento de decisão, entre os elementos 

opostos que se combatem (RAYNAUT, 2011). Pode também ser definido como uma 

turbulência ou perturbação importante do sistema social, considerando as variáveis 

espaço geográfico e tempo. A crise pode levar à decadência e por sua vez ao 

colapso, ou à recomposição do sistema (BEINSTEIN, 2005). Mas, passado tantos 

anos de convivência com as crises, decisões que quebrem esse progresso ainda 

não foram tomadas pela sociedade. E em vez de segurança e dominação da 

natureza, pode-se encontrar uma nova resiliência, face às mudanças ocorridas pelas 

novas conexões sociedade-natureza.  

Para esse novo mundo de incertezas, cabe revisitar o caminho percorrido 

pela ciência ao longo dos séculos e ao poder que coroou o homem, antes 

observador e hoje, agente transformador. 

A busca do homem pela certeza das coisas, dos fenômenos, percorre 

uma caminhada que se confunde com a própria história da humanidade. A ideia de 

um universo governado por leis naturais e criado conforme um projeto que, algum 

dia, poderia ser lido (HAWKING e MLODINOW, 2011) somente tomou força na 

segunda metade do século XIX, com a sistematização do método cientifico. 

Se todos os fenômenos assim se comportassem, a natureza poderia ser 

analisada como um mecanismo previsível, por um modelo mental linear cartesiano e 

nessa negação da complexidade pelo determinismo, o homem não se faz presente. 
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O paradigma mecanicista ainda se encontra presente em muitas das análises 

disciplinares do meio ambiente atual. Contudo, a natureza não se revela, 

(CHALMERS, 1993), mostra-se complexa, dinâmica e incapaz de se conhecer por 

pedaços. 

O tempo, fenômeno que confirma a transitoriedade da humanidade no 

planeta, apresenta que a busca pela certeza já percorreu caminhos em que nem 

sempre houve uma compartimentação do conhecimento - a interdisciplinaridade é 

bem anterior até mesmo à instituição Universidade e teve o seu renascimento no 

século XX, com a ciência moderna.  

Em outras eras acreditava-se que a forma de agir da natureza era regida 

unicamente pelo humor dos deuses, inescrutáveis aos olhos humanos (HAWKING e 

MLODINOW, 2011). A argumentação a partir da razão, na antiga Grécia, foi a 

primeira tentativa ocidental de compreender o mundo por princípios explicativos. A 

opinião (doxa) era então desconsiderada, enquanto resultados científicos eram 

públicos para questionamentos. Neste período tanto o pensamento filosófico 

como o conhecimento científico caminhavam juntos. 

Originalmente a Filosofia abarcava a totalidade do conhecimento. 

Ministrava-se um programa secular de duas partes de artes liberais, assim 

conhecidas porque nos tempos de Roma, o seu estudo era permitido aos homens 

livres. Na primeira parte do currículo constava o trivium – Gramática, Lógica e 

Retórica; na segunda parte o conhecimento quantificável, o quadrivium – Aritmética, 

Música, Geometria e Astronomia (VASCONCELLOS, 2002). O pensamento científico 

e filosófico era comandado pela razão. A Filosofia permitia uma análise dos objetos 

pelo ponto de vista da totalidade, enquanto as demais, setorizavam parcialmente 

esta análise (SOMMERMAN, 2006). 

Na Renascença, as pressões do mundo exterior impuseram uma 

separação entre os estudantes de artes e de ciências. A língua culta da época era o 

latim e as publicações científicas também eram expressas nesse idioma. Contudo, a 

língua comum começou a ter mérito a ponto de cada vez mais se massificar 

publicações científicas, principalmente ao reconhecimento dos artesões científicos 

como Leonardo da Vinci, sem antecedentes escolares, mas com notável 

contribuição ao conhecimento. Os humanistas do trivium valorizavam o saber antigo, 

exposto cada vez mais no idioma contemporâneo, enquanto os cientistas do 

quadrivium adotavam o critério experimental da ciência como status quo e a 
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matemática como língua internacional, mantendo o latim como sua forma de 

comunicação (MARGENAU e BERGAMINI, 1968).  

Aos poucos, a forma do homem examinar a natureza sofre modificações 

profundas, principalmente com a revolução científica, ocorrida a partir do século 

XVII, momento em que houve uma ruptura da filosofia na ciência, surgindo assim a 

ciência moderna.  

A filosofia trazia o método reflexivo, enquanto a ciência moderna 

assimilava a experimentação e o método matemático. Importante não esquecer que 

o método científico é originário da Epistemologia (do grego episteme, conhecimento 

e logos, teoria), um ramo da Filosofia (JAPIASSU, 1977) e sendo a ciência um 

esforço humano em produzir uma descrição verdadeira da natureza de forma 

racional e com rejeição ao subjetivismo do pesquisador, em pleno século XVII, novos 

valores são pautados em fatores sociais, econômicos e políticos que solicitam um 

pensamento vigente mais crítico, capaz de atuar sobre o mundo e transformá-lo. 

Rompe-se com a religiosidade do sistema mítico e em seu lugar ocupa uma nova 

ciência, herdeira da racionalidade grega, mas repleta de ritos e regras. 

A natureza é reduzida a elementos mensuráveis, a racionalidade adentra 

em todos os domínios do pensamento científico e fundamentada por princípios 

empíricos funda um novo paradigma – o paradigma da modernidade (ARANHA e 

MARTINS, 1998). Associada com a técnica, a ciência moderna retira o ser humano 

da ignorância e impõe novos valores, transforma a relação sociedade-natureza, 

cerca a vida cotidiana e torna o homem senhor e possuidor da natureza, exercendo 

sobre ela o seu controle antropocêntrico. 

Galileu Galilei (1565-1642) introduziu o método experimental nas ciências 

da natureza e René Descartes (1596-1650), que se opunha à filosofia da Idade 

Média e buscava uma certeza que fosse independente da religião, propôs que, para 

ser científico, o conhecimento do mundo deveria ser substituído pela razão edificada 

na matemática. A busca das certezas encontrou em Isaac Newton (1642-1727) sua 

consumação suprema com as “leis da natureza”, onde o mundo é apresentado como 

uma máquina e a Física, o pilar mestre da ciência moderna. 

Neste caminhar, Wilhelm Dilthey (1833-1911) propôs a divisão das 

ciências em dois grandes grupos: as ciências naturais, que trabalham com o 

principio da causalidade, explicando os fenômenos da natureza e as ciências 

humanas, que explicariam a especificidade dos fenômenos humanos e sociais em 
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relação aos fenômenos da natureza, físicos e biológicos, por meio de seus próprios 

padrões de cientificidades (RAYNAUT, 2011). 

Com isso a natureza humana se desvincula da natureza e as ciências da 

natureza, por satisfazerem os padrões de cientificidade, recebem o rótulo de hard 

sciences, enquanto que as ciências humanas, por necessitarem se esforçar dentro 

desses novos critérios do pensamento científico receberia o nome de soft sciences, 

termos utilizados até hoje. 

A ciência possui regras a guiar as percepções e ações de pesquisadores, 

moldando-os então a ver e pensar o mundo e o próprio ser humano. Os fatos são 

conceituados de dados, no sentido de que são coisas dadas a partir da observação 

do mundo e da capacidade de absorção do pesquisador (CHALMERS, 1993). 

Quando os pesquisadores selecionam os dados em seus protocolos 

(protokollon, protos, primeiro e kolla, cola), define-os por meio de medidas e 

posteriormente é atribuído um valor numérico, a partir de um valor sensorial ou 

estético. Transforma-se assim um valor qualitativo, que é subjetivo e privado, em 

fator quantitativo, que é objetivo e público, isto é, comunicável.  

A ciência social acreditando que certos fatos de protocolo não podem 

jamais ser definidos completamente pela medida exige sempre uma descrição em 

termos qualitativos, mais verbal do que numérica, mais ambígua do que preciso. 

Contudo, cientistas das ciências naturais julgam as definições verbais como 

expedientes temporários, desprezando-as. 

O vínculo assombrosamente eficaz que o método científico estabelece 

entre o espírito de exatidão e o simbolismo imaginativo gerou problemas em virtude 

de seu próprio sucesso. Hoje, os cientistas falam apenas em compreensão parcial 

do real, nunca se aprende o completo (CHALMERS, 1993).  

Sob a égide do método científico, os racionalistas e os empíricos da 

ciência – os teoristas e os experimentalistas – têm-se dado tão bem juntos que 

deixaram a Filosofia para os filósofos.  

O crescimento do conhecimento e a diversidade dos meios de 

investigação, gradativamente setorizaram o saber, trazendo com isso uma 

segregação de disciplinas e uma concepção cartesiana da natureza, estendida a 

todos os seres vivos e ao tratamento de análise do meio ambiente natural como se 

fosse formado de peças separadas a serem exploradas por diferentes grupos de 

interesses (CAPRA, 1982).  
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A crença de que o método científico poderia resolver todos os problemas 

humanos e estabelecer a saúde, a paz e a felicidade sobre o planeta Terra encontra-

se estreitamente ligada à visão de mundo e de modo de vida que passa a 

caracterizar a sociedade capitalista (ALVARENGA et al, 2011). 

E com o tempo, não se pode mais ignorar o perigo da supervalorização na 

compartimentação do conhecimento. As diversas linguagens especializadas 

examinam os seus problemas, os seus domínios e possíveis soluções, mas 

fechadas, em suas caixas de conhecimentos, sem dialogar ou entender o significado 

que os seus problemas ou soluções possam ter nos demais domínios de 

conhecimento, ou vice-versa. Assim, tem caminhado a ciência. 

Analisar a natureza, sistema maior que comporta a relação sociedade-

natureza, nos remete às origens de uma ciência que avançou tecnologicamente a 

partir da revolução industrial e por ser eficaz em um momento de crescimento 

industrial no pós-guerra, fechou-se em uma certeza disciplinar que almejava domar 

esse sistema maior, esquecendo-se ser parte dele. O diálogo com a natureza 

continua a existir desde os tempos da antiga Grécia, a introdução do método 

científico priorizou determinadas áreas da ciência e continua-se a obter respostas, 

contudo inesperadas e imprevisíveis por serem ainda analisadas por especialistas 

trancafiados em suas caixas de conhecimentos, também conhecidos por 

departamentos. 

 

3.3 Interdisciplinaridade como categoria de reflexão à sustentabilidade 

 

O poder do avanço técnico nos últimos cem anos não foi capaz de acabar 

com a fome, a violência ou a ignorância. Em alguns casos, aumentou a 

desigualdade entre os homens. E em tempos de globalização tecnológica, houve 

uma completa integração mundial pela informação, mas não houve uma 

integralização social. O modelo de progresso escolhido conjuntamente com o 

avanço tecnológico em vez de reduzir, promove e influencia necessidades 

crescentes, aumentando ainda mais a complexidade de uma sociedade que a 

ciência tenta entender, mas que se abre cada vez em mais uma fenda 

epistemológica (BUARQUE, 1994).  
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A questão ambiental, que tem como cenário a complexidade das inter-

relações sociedade-natureza, demanda novos conhecimentos e novas formas de 

análise dessa realidade, diferente da racionalidade tecnológica e da fragmentação 

do conhecimento (GIANNUZZO, 2010). O método científico, que norteia o modelo 

predominante da ciência moderna, fundamentado nos pressupostos positivistas, foi 

necessário para um conhecimento e avanço tecnológico especializado, mas deixou 

como legado uma cegueira disciplinar, advinda da fragmentação do saber e 

impotente diante de problemas acentuados ou gerados pelo progresso.  

A interdisciplinaridade adentra como um desafio ao tentar aproximar as 

ciências da vida e as ciências sociais para analisar os fenômenos complexos no 

campo dos estudos ambientais, como o Desenvolvimento Sustentável. Unir o 

conhecimento científico especializado, que chega a descrever um mundo, ou parte 

dele, sem referência ao ser humano, ou seres humanos num mundo somente deles, 

solicita revisão. O homem torna-se um ser estranho ao mundo descrito e a natureza, 

mutilada, irreconhecível diante dos problemas cotidianos. 

São duas as possíveis estratégias para análise de problemas ambientais. 

A primeira seria recorrer à especialização de cada disciplina de conhecimento e 

buscar soluções adequadas. Nesse olhar, escolher uma única disciplina, por mais 

promissora que seja, inviabiliza a sua correta análise, devido à questão ambiental 

transitar pelas diversas áreas de conhecimento. A segunda seria trazer as várias 

disciplinas para uma convergência, algo concretizável pela interdisciplinaridade 

(BÜRGENMEIER, 2005). 

 

3.3.1 Origens do movimento interdisciplinar  

 

Entender a causalidade das coisas tem sido uma busca incessante do 

homem por meio da ciência, que trouxe junto com a observação, a experimentação. 

Fechada em seus rituais e critérios, a ciência, um dia autônoma, era produtora de 

verdades, as quais somente ela legitimava. Cabia apenas aos cientistas 

estabelecerem as regras de suas atividades, constituírem os seus objetos de 

estudos, escolherem as metodologias de análise e validarem os resultados obtidos. 

Enquanto, aos governantes, manterem essa autonomia e pagarem o trabalho livre e 

independente desses cientistas.  
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A Revolução Francesa (1789) e o Iluminismo (Era da Razão), apoiados na 

epistemologia positivista de Augusto Comte (1798-1857) e no desenvolvimento de 

uma sociedade industrial, estabeleceu uma nova estrutura hierárquica para as 

ciências: ciências fundamentais (matemática, astronomia, física, química, biologia e 

sociologia), ciências descritivas (zoologia, botânica, mineralogia e psicologia) e 

ciências aplicadas (engenharia, agricultura e educação). Este fato associado ao 

crescimento exponencial do conhecimento, a multiplicidade e sofisticação das 

técnicas contribuiu para a hiperespecialização do saber disciplinar (SOMMERMAN, 

2006). Hoje, a divisão do saber em áreas de pesquisas acadêmicas inseriu nas 

Universidades, principalmente brasileiras, ilhas epistemológicas, voltadas apenas 

para as suas fatias de saber. 

O termo disciplina tem sua origem nas ciências técnicas (artes), as quais 

eram denominadas, no século XIV, de disciplinas, para destacar que para o seu 

correto aprendizado era necessário um regime de ordem, disciplina 

(SOMMERMAN, 2006).  

A disciplina contém em si um ramo particular de aprendizagem ou um 

corpo de conhecimento. Cada ciência organiza essas disciplinas como caminhos 

para as suas argumentações, embasada em teorias, metodologias e linguagens 

próprias que não são transpostas de uma ciência para outra, apenas pela 

convergência de visões sobre um objeto de conhecimento. Cada disciplina carrega 

uma história intelectual, acordos e disputas sobre conceitos e métodos que 

visualizam a perspectiva ou uma visão de mundo (KEPKO, 2012).  

Uma disciplina nasce e se organiza inicialmente em torno de uma 

problemática, agrupando um conjunto de questões teóricas e práticas. Depois, cria 

um conjunto de modelos e conceitos capazes de dar conta da inteligibilidade do seu 

objeto de estudo, mas caso não se renove com novos conceitos forjados a partir dos 

seus modelos de base ou emprestados de outras disciplinas, com o passar do tempo 

ela se esclerosa. Essas fronteiras, entre disciplinas, possibilitam que dialoguem 

umas com as outras, intercambiando métodos, modelos, conceitos e criando novas 

disciplinas (SOMMERMAN, 2006). 

O termo interdisciplinaridade surgiu inicialmente na década de 1930, 

como um atalho para pesquisas que cruzaram disciplinas, no Social Science 

Research Council, existindo exemplos em pesquisas agrícolas na década de 1940 e 

experiências educativas nos anos de 1960 e 1970 (KLEIN, 1990). Mas, foi com Jean 



Capítulo III – Ciência da Sustentabilidade 

 

 

64 

William Fritz Piaget (1896-1980), defensor da abordagem interdisciplinar para a 

investigação epistemológica, no I Seminário Internacional sobre Pluri e 

Interdisciplinaridade, realizado na Universidade de Nice, França, em 1970 (LEFF e 

MONTES, 1986), que a interdisciplinaridade ganhou força.  

Resposta à formação de um novo indivíduo capaz de integrar, colaborar e 

coordenar uma postura mais flexível diante de um mundo em mudanças, a 

interdisciplinaridade teve Georges Gusdorf (1912-2000), grande incentivador dessa 

proposta, o qual definiu a interdisciplinaridade como o resultado da interação entre 

especialistas e da interação afetiva entre as disciplinas. O sucesso da 

interdisciplinaridade dependeria do domínio aprofundado de cada uma das 

disciplinas participantes, para que se pudesse chegar à construção do todo, não 

anulando assim a disciplinaridade (ALVARENGA; SOMMERMAN; ALVAREZ, 2005; 

MINAYO, 1994).  

O movimento interdisciplinar iniciou-se na Europa, no final da década de 

1960, conjuntamente com a crise econômica e política do sistema capitalista na 

década de 1970, isto é, a crise do petróleo, os movimentos de cunho político-cultural 

de oposição ao modelo taylorista/ fordista, a competitividade entre os países- 

organizados agora por blocos - e as mudanças tecnológicas que traziam uma nova 

realidade, não mais compreendida pelo modelo educacional vigente.  

Os movimentos estudantis, iniciados na França, Alemanha e Itália, 

exigiam modificações no estatuto das Universidades, em oposição à alienação da 

Academia frente às questões do cotidiano da sociedade e às organizações 

curriculares que privilegiavam excessivamente a especialização (KLEIN, 1990; 

FAZENDA, 1994; ALVARENGA, SOMMERMAN, ALVAREZ, 2005; ROHDE, 2005). 

Neste período, a competição acirrada forçou as empresas a se 

reestruturarem para intensificarem uma produção pautada em uma gestão que não 

aceitava desperdício – produção enxuta, que exigia qualidade total e para tal, 

necessitaria do comprometimento e colaboração dos funcionários por meio da 

difusão de suas experiências e conhecimentos - trabalhos em equipes começaram a 

ser incentivados. Neste novo modelo a formação disciplinar não mais cabia, pois o 

profissional precisava combinar a flexibilidade da produção com a dos mercados, 

isto é, a multifuncionalidade que vinha como condição necessária para assegurar 

rentabilidade e produtividade (MANGINI e MIOTO, 2009). 
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Assim o movimento interdisciplinar iniciava sua jornada influenciada tanto 

pelas demandas sociais, as quais viam no conhecimento especializado a ligação 

direta entre a racionalidade tecnológica e o comprometimento com a lógica de 

mercado, bem como pela própria evolução do discurso científico, isto é, por 

influências externas e internas ao pensamento científico (FOLLAN, 1995). A 

produção interdisciplinar era solicitada a adentrar o seu conhecimento na aplicação 

e planejamento do desenvolvimento econômico, enquanto ao mesmo tempo, 

fenômenos interdisciplinares não eram abarcados por objetos teóricos disciplinares – 

o real pertencia à ciência não como objetos isolados, mas como a reunião das partes 

de um todo. Por os problemas de pesquisa do mundo real raramente surgirem 

ordenados em categorias disciplinares e muito menos suas soluções (REPKO, 

2012), a interdisciplinaridade propõe-se como avanço do conhecimento para a 

resolução dos problemas do novo mundo, dentre eles os ambientais, originando-se 

assim as Ciências Ambientais (LEFF, 2002).   

Analisando o projeto interdisciplinar atual, verifica-se semelhança e até 

continuidade com o projeto das Filosofias, ao buscar um princípio unificador da 

realidade empírica e uma unidade conceitual das ciências, que permitisse exprimir 

numa linguagem única os conceitos, as preocupações, as contribuições de um 

número maior ou menor de disciplinas que, de outro modo, permaneciam fechadas 

em suas linguagens especializadas (CAPRA, 1982). Contudo, ao longo da evolução 

da interdisciplinaridade e da própria ciência ainda não foi possível a construção de 

uma metalinguagem que pudesse fundir, por meio de um nível geral de 

formalização, as especialidades conceituais de cada ciência para apreender as 

diferentes ordens de materialidade do real (LEFF, 2002). O máximo alcançado foi a 

transferência de uma metodologia de uma ciência e aplicação em outro campo 

cientifico, ou o transporte conceitual e teorias próprias de um objeto a outro, 

denominado por transdisciplinaridade1 (LEFF, 2002; REPKO, 2012).  

 

 

 

                                                 

1
 A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar; faz emergir da confrontação das 

disciplinas dados novos que as articulam entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza e da 
realidade. A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as outras disciplinas, mas a abertura 
de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa (CIRET, 1994).  
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3.3.2 Abordagens da interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade tem se intensificado nos últimos anos e está 

fundamentada em três áreas, com dinâmicas próprias: a) investigação científica; b) 

ensino-educação e c) ação (LEFF, 2000; PIMENTA, 2008). Dentre a investigação 

científica surgem os fenômenos interdisciplinares, permeados por distintas lógicas 

de apreensão que solicitam os diversos campos do saber para se gerar 

conhecimento, um exemplo é a interdisciplinaridade ambiental.  

Questões ambientais remetem necessariamente a um olhar 

interdisciplinar, por haver uma insuficiência do conhecimento fragmentado para o 

tratamento da complexidade ambiental, onde diferentes intervenções acontecem em 

escalas espaço-temporais também diferenciadas (LEFF, 1986; 2000; PENA-VEGA e 

ALMEIDA, 1999; LEVIN e CLARK, 2010). Contudo, nem todo agrupamento de 

pessoas de diferentes especializações pode ser considerado uma equipe 

interdisciplinar. Pombo (2005, p. 13) reflete bem essa realidade: 

 

Só há interdisciplinaridade se somos capazes de partilhar o nosso pequeno 
domínio do saber, se temos a coragem necessária para abandonar o 
conforto da nossa linguagem técnica e para nos aventurarmos num domínio 
que é de todos e de que ninguém é proprietário exclusivo. Não se trata de 
defender que, com a interdisciplinaridade, se alcançaria uma forma de 
anular o poder que todo saber implica (o que equivaleria a cair na utopia 
beata do sábio sem poder), mas de acreditar na possibilidade de partilhar o 
poder que se tem, ou melhor, de desejar partilhá-lo. 

 

Interdisciplinaridade pode ser definida como a “[...] a convergência de 

duas ou mais áreas do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que 

contribua para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de 

uma área para outra, gerando novos conhecimentos ou disciplinas [...]” (CAPES 

2008). Outras abordagens do conceito interdisciplinaridade são apresentadas, 

abaixo:  

 

[...] é um método de pesquisa e de ensino suscetível de fazer com duas ou 
mais disciplinas interajam entre si. Esta interação pode ir da simples 
comunicação das idéias até a integração mútua dos conceitos, da 
epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos 
dados e da organização da pesquisa (JAPIASSU, 2006, p. 109). 
  
[...] qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas com vista 
à compreensão de um objecto a partir da confluência de pontos de vista 
diferentes e tendo como objectivo final a elaboração de uma síntese 
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relativamente ao objecto comum. A interdisciplinaridade implica, portanto, 
alguma reorganização do processo de ensino/aprendizagem e supõe um 
trabalho continuado de cooperação dos professores envolvidos (POMBO, 
1993, p.13).  
 
[...] O interdisciplinar consiste num tema, objeto ou abordagem em que duas 
ou mais disciplinas intencionalmente estabelecem nexos e vínculos entre si 
para alcançar um conhecimento mais abrangente, ao mesmo tempo 
diversificado e unificado. [...] É essencial na interdisciplinaridade que a 
ciência e o cientista continuem a ser o que são, porém intercambiando 
hipóteses, elaborações e conclusões. [...] (COIMBRA, 2000, p. 57-58). 

 

 

Para tal, a pesquisa interdisciplinar somente torna-se possível quando 

várias disciplinas se reúnem a partir de um mesmo objeto, a partir de uma situação-

problema. Desse modo a ideia de projeto interdisciplinar nasce da consciência 

comum de investigadores no reconhecimento da complexidade do mesmo. Neste 

caso, se converge não no sentido de uma resposta final, mas para a pesquisa do 

sentido da pergunta inicialmente enunciada (FAZENDA, 2008).  

Conceitualmente estudo interdisciplinar é um processo que responde a 

uma pergunta, resolve um problema ou é solução de um tema amplo ou 

complexo para ser tratado por uma única disciplina, baseando-se em 

perspectivas disciplinares, mas sendo capaz de integrar os seus conhecimentos por 

meio de uma perspectiva mais abrangente. Pode ser acrescentado que em 

pesquisas interdisciplinares além da necessidade crítica e auto-crítica, existe 

também uma visão integrada e propositada do problema. Estudos 

interdisciplinares dependem das disciplinas para as suas perspectivas, percepções, 

dados, conceitos, teorias e métodos no processo de desenvolvimento de uma 

compreensão interdisciplinar de um problema particular (REPKO, 2012). 

Essas demandas geram adequações metodológicas, de técnicas e de 

linguagens de cada disciplina em uma tarefa que se caracteriza por um processo 

dialético - quando traz contradições que caracterizam o esforço em interrelacionar os 

saberes; sistêmico - por obrigar uma análise dinâmica entre relações e 

complementos; seletivo - ao buscar para cada problema suas categorias críticas; 

iterativo e aberto (REPKO, 2012). 

Para aprofundar um pouco mais a abordagem, vale lembrar que nem 

todas as interdisciplinaridades são iguais. Se existe divergência sobre a definição, 

reflete-se na finalidade de investigação e educação. Três são as principais formas de 

interdisciplinaridade (KLEIN, 1990; 2005):  
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1. Instrumental – concentra-se na pesquisa integradora, no empréstimo 

metodológico e prático para a resolução de problemas, em resposta às 

exigências externas da sociedade, isto é, procura resolver problemas 

do mundo real ou iluminar e criticar pressupostos das perspectivas 

disciplinares ou ideológicas. É dita como uma atividade solução de 

problemas que podem ser projetados para atender às demandas da 

indústria e do governo; 

2. Conceitual – está preocupada com as questões teóricas, 

epistemológicas do conhecimento. Integra o conhecimento e sua 

importância de fazer perguntas que não se baseiam em uma única 

disciplina, implica uma crítica de entendimentos disciplinares do 

problema, como nos casos dos estudos culturais, feministas ou 

abordagens pós-modernas; e 

3. Crítica – interroga as estruturas existentes de conhecimento e 

educação, levantando questões de valor e propósito ao desmantelar a 

fronteira entre o literário e o político. 

 

Outra categorização da interdisciplinaridade dada por Julie Thompson 

Klein, um dos principais estudiosos sobre a interdisciplinaridade, é a sua divisão em 

endógena e exógena. Interdisciplinaridade endógena é tida como aquela que se 

preocupa com a produção de novos conhecimentos, enquanto que a 

interdisciplinaridade exógena, como aquela que interroga as disciplinas sobre as 

demarcações que se aplicam à vida real e exigem da Universidade sua função 

social. No entanto, essas distinções apresentadas não são absolutas, por não ser a 

interdisciplinaridade um fenômeno homogêneo e uniforme e sim, com diversos níveis 

e graus de afetividade (PAVIANI, 2008).  

Pesquisas que abordem problemas sistêmicos e complexos, como o 

Desenvolvimento Sustentável, requerem uma combinação entre as diversas 

interdisciplinaridades para que integrem o conhecimento e os diferentes modos de 

pensar de um problema complexo limitado no tempo para que possibilite a formação 

de novos campos de conhecimento (KEPKO, 2012).  

Um trabalho interdisciplinar busca transpor as fronteiras disciplinares e 

promover trocas ao dispor de um arsenal teórico que compreenda conceitos 
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(teóricos), hipóteses, teorias e modelos (teóricos) disponíveis para isso (SHAILER, 

2005). A finalidade do processo de pesquisa interdisciplinar é a compreensão 

interdisciplinar do problema analisado, onde a integração é o meio para esse fim, 

não como fim em si, pois identifica os conhecimentos necessários para a análise 

desse problema. 

A interdisciplinaridade pode ser trabalhada em um tema ou objeto de 

estudo, onde as disciplinas, duas ou mais, intencionalmente se relacionam, sem 

perderem suas características, mas somando-as para o conhecimento de uma forma 

mais abrangente e sistêmica (COIMBRA, 2000). Contudo, a construção de um novo 

objeto científico a partir da colaboração de diversas disciplinas, e não apenas como 

o tratamento comum de uma temática, é um processo que se consumou em poucos 

casos na ciência e que não são generalizáveis a ponto de permitir depreender uma 

metodologia aplicável para produzir efeitos similares em outros campos do 

conhecimento e da pesquisa (LEFF, 2002).  

Percebe-se que a interdisciplinaridade é também um resgate do ser 

humano com a síntese projetada do mundo real; e para se conceituar, precisa-se 

antes refletir sobre as atitudes que se constituem como interdisciplinares, para que 

não ocorra desvio de sua prática (TRINDADE, 2008).  

 

 

Pesquisadores de disciplinas diferentes compartilhando reciprocamente 
pontos de vista e seus conhecimentos podem trazer uma interação entre as 
disciplinas, mas em si isso não pode ser colocado em si como pertencendo 
à interdisciplinaridade (ALVARENGA et al, 2011, p.50). 

 

 

A produção e aplicação interdisciplinar de conhecimentos exigem um 

sentido particular frente à complexidade crescente dos problemas do mundo atual; 

sobretudo pelas dificuldades impostas pelo processo de planificação e prospecção 

das atividades de investigação: problemas de tradução de uma problemática 

complexa em um conjunto de demandas de conhecimentos científicos e técnicos; 

problemas metodológicos para a condução de atividades de investigação sobre 

novos problemas que não estão encurralados dentro dos paradigmas disciplinares 

tradicionais.  
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3.3.3 Desafios da interdisciplinaridade no Desenvolvimento Sustentável 

 

São diversas as razões para a existência da interdisciplinaridade, tais 

como a unidade da realidade, a intercepção ou similitude de diferentes objetos 

teóricos, a conveniência de um mais conhecimento como suporte de uma 

intervenção social, a consciência dos investigadores da existência de outros 

discursos “complementares” do seu, a percepção de que “pequenas coisas” podem 

ser importantes para estar e agir e principalmente a criação de um ambiente social 

favorável à troca de saberes (POMBO, 2005).  

Também são muitos os desafios para a manutenção e avanço da 

interdisciplinaridade – disciplinaridade, formação do investigador, a complexidade na 

qual se insere, a necessidade de profissional com competências holísticas e 

sistêmicas e a adesão das próprias instituições de ensino nesse novo projeto 

educacional (KOMIYAMA e TAKEUCHI, 2006).  

A disciplinaridade pode ser considerada o maior desafio que os 

investigadores interdisciplinares se esforçam em vencer. Construída em um domínio 

de conhecimento relativamente coerente, coordenado e demasiadamente fechado 

sobre si mesmo, impossibilita transcrever os conhecimentos de suas disciplinas, ou 

as questões que ela se coloca, no quadro conceitual e no formalismo de outra 

disciplina (MORIN, 1977; 1990; 1994; 1999; 2000).  

A preparação do investigador vem acompanhada de dificuldades próprias 

em realizar as diversas conexões e articulações entre os processos cognitivos e os 

contextos da vida. Superar a visão do especialista, que na verdade é superar a 

pedagogia de suas certezas absolutas (MORIN, 1977). Além de ser vital e 

motivacional o apoio institucional de seu local de trabalho. Afinal, o debate 

interdisciplinar traz em si uma reflexão profunda sobre a forma de compreensão, 

produção e disseminação de conhecimentos na academia, bem como a forma e 

medida em que pesquisadores colaboram com outras instituições produtoras de 

conhecimento na sociedade (SHAILER, 2005). Dentre as quais a formação de 

profissionais com visões holísticas e sistêmicas, estariam melhor preparados para as 

mudanças e transições deste novo mundo (LEFF, 2002). 

A construção da interdisciplinaridade em si também é complexa. Precisa 

ser tecida em conjunto – com constituintes heterogêneos inseparavelmente 

associados, colocando o paradoxo do uno e do múltiplo (MORIN, 1990). 
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Transcender a fragmentação, desconstruir a disciplinaridade, romper com o 

tradicional, compartilhar diálogos e as transformações com atitudes ante o 

conhecimento (JANTSCH e BIANCHETTI, 1995; TRINDADE, 2008).  

Desafio em si, a complexidade é um incitador do pensar, mas que não 

pode ser resposta, nem receita para os desafios dos problemas ambientais. Devem 

sim desnudar como método, que contrário ao positivismo de Descartes, resgata a 

incerteza, a subjetividade, o sujeito, a relação e a pluralidade da verdade (MORIN, 

1999). A dúvida é o primeiro passo para se chegar ao conhecimento. E diante de um 

mundo de incertezas, a interdisciplinaridade possibilita também uma aproximação 

com a complexidade ambiental, na busca de estratégias epistemológico-

metodológicas, ao permitir a participação de especialistas e seus diferentes pontos 

de vista sobre o ambiente, que por meio de suas interações produzem um “real 

complexo”.  

Mesmo com o crescimento da interdisciplinaridade dentro do pensamento 

científico, não existe a obrigatoriedade de seu uso em todos os objetos científicos 

analisados. Não há pretensão em substituir a disciplinaridade e a especificidade 

necessária em determinadas áreas da ciência. Em sistemas complexos, dinâmicos e 

não-lineares, como são todos os temas envolvidos na questão ambiental, por ser 

também um problema da sociedade, os quais intervêm processos de diferentes 

racionalidades, ordens de materialidade e escalas-temporais, insere-se a 

interdisciplinaridade (UNESCO-UNEP, 1985; BRÜGGER, 2006).  

A problemática ambiental acentuada nas últimas décadas como a crise da 

civilização questiona a racionalidade econômica e a tecnologia dominante, ambas 

impulsionadas por uma ciência positivista que priorizou o fracionamento do 

conhecimento em busca do progresso científico, tecnológico e econômico. Hoje, 

essa mesma ciência é convidada a revisitar o seu legado e rever o modelo de 

progresso, que tem como fator limitante não somente a natureza, mas a própria 

sociedade, parte integrante desse sistema (Fig. 8). 
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Figura 8 - Integração para a sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora, 2013. 
 

 

A relação sociedade-natureza tornou-se objeto de estudo das Ciências 

Ambientais (GROOT, 1992). Natureza e sociedade não são conceitos e nem objetos 

de nenhuma ciência, não constituindo termos de articulação cientifica (LEFF, 2002). 

Sua articulação dar-se por sua interação e efeito no mundo real, ao incorporar, por 

exemplo, a natureza ao processo produtivo e transformar ecossistemas. 

A Universidade, ao formar recursos humanos e gerar conhecimentos, 

insere-se na transição do Desenvolvimento Sustentável, pelo seu modelo 

educacional, passando do embate teórico-conceitual para a busca de sua 

aplicabilidade. Precisa-se rever o real papel do ensino superior nesta jornada e 

habilitar as Universidades a se tornarem modelos também de práticas sustentáveis 

transformadoras, inserindo a sustentabilidade desde a arquitetura de suas 

instalações físicas, modelos de gestão e principalmente em seus currículos de 

ensino, pesquisa e extensão. Trazer novas respostas tecnológicas e 

socioeconômicas na resolução de problemas na área de produção e 

desenvolvimento, entre eles a transição para o Desenvolvimento Sustentável, é hoje 

a responsabilidade social das Universidades.  
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3.4 Ensino Superior para o Desenvolvimento Sustentável  

 

A Rio+20 fomentou o debate sobre a transição para um modelo 

econômico inclusivo denominado Economia Verde, que irá demandar a construção 

de novos paradigmas. A sua aplicação exige que haja mudanças nos setores 

produtivos e na sociedade, surgindo desta forma a necessidade de se inserir a 

questão do Desenvolvimento Sustentável nos currículos acadêmicos das 

Universidades, locais tradicionais de formação de recursos humanos. Preparar o 

novo profissional e estimular a criação de ciência e tecnologia capaz de transpor as 

barreiras existentes para a efetivação do Desenvolvimento Sustentável é o grande 

desafio da Universidade. Tal desafio demanda urgência na implementação dos 

princípios inseridos na educação para o Desenvolvimento Sustentável.  

A educação para a sustentabilidade preconiza que a construção do 

conhecimento requer a inserção da noção de Desenvolvimento Sustentável em 

todas as disciplinas dos cursos de ensino superior, de modo a formar profissionais 

das mais diversas áreas comprometidos e conscientes quanto aos problemas 

ambientais terrestres (LIMA e KHAN, 2011). Essa prerrogativa reforça a relevância 

da interdisciplinaridade nas Universidades. Neste contexto fica clara, também, a 

urgente necessidade de formação de docentes conhecedores do arcabouço 

conceitual do Desenvolvimento Sustentável e aptos a incorporar mudanças nas 

disciplinas tradicionais. 

A importância da educação nas questões ambientais tem suas raízes na 

Declaração de Estocolmo, documento resultante da Cimeira da Terra, em 1972, o 

qual definiu o termo Educação Ambiental e o seu propósito de conscientização 

ecológica do cidadão comum. Dentre as suas diversas recomendações, se 

estabeleceu que a UNESCO2 e outras instituições internacionais competentes 

adotassem disposições necessárias para a criação de um programa educativo 

internacional de educação interdisciplinar formal e não formal, relativo ao meio 

ambiente. Em 1975, foi criado o Programa Internacional de Educação Ambiental 

(PIEA) com a finalidade de desenvolver conhecimento e suscitar ações que 

permitissem contribuir para a gestão e proteção ambiental. Trabalho pioneiro, o PIEA 

consolidou a preocupação crescente dos habitantes do planeta com as questões 

                                                 

2
 United Nations Organization for Education, Science and Culture. 
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ambientais. Porém, neste primeiro momento teve melhor absorção na estrutura 

curricular do ensino fundamental e médio das escolas.   

De acordo com as recomendações da Declaração de Estocolmo, o 

PNUMA3 e a UNESCO realizaram o I Seminário sobre Universidade e Meio 

Ambiente para a América Latina e o Caribe, em Bogotá, Colômbia, no período de 28 

de outubro a 01 de novembro de 1985. Foi a primeira tentativa de diagnosticar o 

grau de avanço dos programas ambientais no ensino superior e assim promover 

trocas de experiências, discussão de conceitos, orientações e incorporações de 

critérios sobre a dimensão ambiental nas práticas acadêmicas e investigativas. Em 

dezembro de 2002, a Assembléia Geral da ONU aprovou a Resolução 57/ 254 

(MMA, 2002; UNESCO, 2005) na qual declarou o período de 2005-2014 como a 

Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(DEDS).  

A educação, que tem como objetivo despertar a consciência crítica sobre 

os problemas que afetam a relação sociedade-natureza foi designada como 

fundamental para a efetivação da transição ao Desenvolvimento Sustentável. 

Integrar valores, atividades e princípios inerentes ao Desenvolvimento Sustentável 

em todas as formas de educação e contribuir para uma mudança de atitude, 

comportamentos e valores que possam garantir um futuro sustentável em termos 

sociais, ambientais e econômicos (UNESCO, 2007) é o objetivo audacioso da 

Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(DEDS), que não deve ser confundida com Educação Ambiental. 

 
Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 
e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 
 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável lida com a complexa fusão 
das questões relevantes a sociedade, ao meio ambiente a economia, 
preparando pessoas para enfrentar e encontrar soluções para os problemas 
que ameaçam a sustentabilidade do planeta (UNESCO, 2007, p. 6). 
 
 

 

                                                 

3
 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cuja sigla em inglês é UNEP (United Nations 

Environment Programme). 
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A base “recursos naturais” é prioritária a ambas – Educação Ambiental e 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável -, mas a Educação Ambiental 

enfatiza esse viés enfocando a administração desses recursos, seja pela 

conservação ou preservação ambiental. Enquanto a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável traz um contexto mais amplo dessa relação 

sociedade-natureza (Figura 9), ao pontuar outros itens, os quais também interagem 

com as perspectivas socioculturais, ambientais e as questões sociopolíticas e 

econômicas, como podem ser vistas na (UNESCO, 2005; 2007):  

 
 

Figura 9 – Aspectos tratados pela Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

 
Fonte: UNESCO, 2005; 2007. 

 

Revisão é a palavra que solicita a educação. Vetor para promover 

mudanças, não somente nas suas várias dimensões – educação formal4, não 

formal5 e informal6 –, mas na sua capacidade de formar competências que 

incentivem os alunos não somente a buscarem, mas promoverem uma sociedade 

sustentável. Para tal, a efetivação da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (EDS) necessita conter determinadas características estruturais, dentre 

elas: 

a) Inserir, de forma interdisciplinar e holística, o Desenvolvimento 

Sustentável que necessita perpassar de forma integrada todo o currículo 

e não como disciplina a parte; 

b) Compartilhar valores e princípios fundamentados do Desenvolvimento 

Sustentável; 

                                                 

4
 Conteúdo com metodologia apropriada inclusa na educação de uma instituição de ensino. 

5
 Conteúdo com metodologia, mas fora de uma instituição de ensino.  

6
 Repasse dessa educação não é sistematizado, nem possui metodologia, como nas relações 

cotidianas. (TOZONI-REIS, 2004). 
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Perspectivas Sociopolíticas e 
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 Mudanças Climáticas 
 Desenvolvimento Rural 
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 Prevenção e Diminuição de 
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 Redução da Pobreza 
 Responsabilidade das 

Empresas 
 Economia de Mercado 
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c) Desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de encontrar solução 

para os desafios em relação ao Desenvolvimento Sustentável; 

d) Utilizar uma multiplicidade de métodos pedagógicos e analíticos para 

se moldar o processo ao Desenvolvimento Sustentável; 

e) Estimular o processo participativo de tomada de decisão; 

f) Aplicar no cotidiano as experiências de aprendizagem para o 

Desenvolvimento Sustentável; 

g) Contextualizar os problemas locais e globais na busca pelo 

Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 2005). 

 

O projeto de ensino das Universidades não se resume ao papel de 

capacitar pessoas, principalmente para as necessidades do mercado de trabalho. A 

ciência e a tecnologia merecem o seu destaque. Enquanto a ciência é capaz de 

fornecer meios para se entender o mundo e os limites do ser humano no planeta, a 

tecnologia proporciona ferramentas para mudanças, inclusive de paradigmas. Essas 

visões podem ser aplicadas nos Cursos de Pós-graduação, “[...] concebidos para 

treinar os responsáveis por decisões” (BRASIL, 1992).  

Uma compreensão científica de sustentabilidade, conjuntamente com 

novos métodos inter e transdisciplinares de avaliações conduzirão a sociedade a um 

processo de transição para o Desenvolvimento Sustentável. Entretanto, se faz 

necessário fortalecer as capacidades científicas (BRASIL, 1992), para que possam 

responder as novas necessidades da sociedade, cada vez mais complexas. Se é por 

meio da educação superior que se tem acesso à ciência e a tecnologia, precisa-se 

então ser repensada sua função, que tem sido modificada a depender da própria 

evolução da sociedade.  

Com este olhar surgiu a Parceria Global de Ensino Superior para a 

Sustentabilidade (GHESP), na qual constam a Associação Internacional de 

Universidades, o Campus Copernicus, a UNESCO e a Associação da Universidade 

de Líderes para um Futuro Sustentável, que em esforço conjunto promovem uma 

melhor compreensão e aplicação nas Universidades e Institutos de Ensino Superior 

do Desenvolvimento Sustentável, por meio de uma abordagem interdisciplinar em 

seus currículos no ensino, pesquisa e extensão, como resposta ao capítulo 36 da 

Agenda 21 Global (UNESCO, 2012).  
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A instituição Universidade nem sempre teve o formato hoje conhecido, 

bem como não é unificado de forma global. Embora conste, na maioria das 

Universidades o tripé ensino, pesquisa e extensão, ela não surgiu com essa 

concepção estrutural e nem com a função social atual. Evoluiu com os anseios e as 

dificuldades dos seus diversos atores sociais a constituir a relação sociedade-

natureza. 

 

3.4.1 A invenção da Universidade  

 

A educação e a pesquisa disciplinar se institucionalizaram com o advento 

das Universidades, “[...] instituições pluridisciplinares, públicas ou privadas, de 

formação de quadros profissionais de nível superior, e que desenvolvem atividades 

regulares de ensino, pesquisa e extensão” (MELO e LUZ, 2005, p. 22). A primeira 

delas conhecida por Universidade medieval caracterizava-se pela tríade 

Sacerdotium, Imperium e Studium. O Sacerdotium manifestava-se como poder 

espiritual, o Imperium representado pelo Império Romano Germânico, enquanto o 

Studium era a instrução superior que unia o Sacerdócio com o Império.  

Dois níveis e quatro Faculdades compunham a Universidade medieval. A 

Faculdade de Artes (trivium e quadrivium) era o nível preparatório para as outras 

três: Faculdade de Teologia, Direito e Medicina (SOMMERMAN, 2006), ambas 

caracterizada pelo studium generale, onde não era exatamente o lugar onde todos 

os assuntos eram ensinados, mas que recebia estudantes de todos os locais e por 

ser uma escola de educação superior, constituía-se pelo menos uma das 

Faculdades Superiores – Teologia, Direito ou Medicina (JANOTTI, 1992). 

As condições que favoreceram o nascimento das Universidades 

medievais foram duas: social e cultural, ambas motivadas por interesses da Igreja e 

do Estado. Até o século XII, a Europa vivenciava o feudalismo, apesar de ser 

influenciada pelo renascimento do comércio e pelo crescimento das cidades 

(JANOTTI, 1992). A modificação da economia agrária para a economia mercantil, e 

posteriormente industrial, fortificava cada vez mais o movimento da urbanização, o 

que consequentemente modificou a sociedade, a política, a economia e os valores. 

No norte da Europa, no século XII, o renascimento influenciou a 

centralização no ensino da teologia e da filosofia, tendo como exemplo a 

Universidade de Paris, fundada em 1170. Enquanto a Universidade de Bolonha, 
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fundada em 1088, na Itália, priorizou o direito romano, devido às necessidades 

diante do crescimento do comércio e da política. A partir do século XVII, rompe-se a 

razão da fé e inicia-se uma outra fratura, entre a ciência e a filosofia (SOMMERMAN, 

2006).  

O advento da Universidade napoleônica – a Universidade Imperial -, 

criada em 1806, na França, aboliu a instituição Universidade medieval e instituiu 

Faculdades Superiores compartimentalizadas, com importância à colação de grau e 

ao diploma. Seus novos membros não eram mais jesuítas devotos a uma Igreja e 

sim, ao Estado, que os obriga, sob juramento, a obedecer aos estatutos e a sujeitar-

se ao Imperador. A formação agora era mais em busca das certezas, buscava-se 

sim, uma formação profissional cujo diploma era requisito para o exercício de uma 

profissão. Com esse novo modelo surge a Universidade moderna (ROSSATO, 

1998).  

A influência do modelo de Universidade napoleônico deixou marcas nos 

países que necessitaram adotá-lo. E deste modo a Universidade tornou-se prioritária 

aos governantes, por ser um meio de manter a mais forte e duradoura influência 

sobre o povo (KANT, 2008), e para tal as doutrinas das Faculdades Superiores 

(Faculdade de Teologia, Faculdade de Direito e Faculdade de Medicina) passaram a 

ser sancionadas pelo governo, enquanto deixava-se ao povo erudito a Faculdade 

Inferior (Faculdade de Filosofia).  

Em 1806, o rei da Prússia, trouxe um modelo de Universidade, na qual 

não se rompia totalmente com o modelo de Universidade medieval. Valorizava-se a 

erudição, mas acrescentava-lhe a pesquisa. E trazia como lema a “verdade, 

liberdade, pesquisa e humanidade” caracterizada pelo binômio pesquisa e ensino, 

meios necessários para se ter o “poder do saber”, com a liberdade para se ensinar e 

aprender. Essa liberdade não se resumia a ausência de pressão política ou 

econômica, mas também na liberdade dos estudantes assumirem suas 

responsabilidades sobre sua formação, enquanto aos professores a sua liberdade 

de criação intelectual. Historicamente, houve uma desconfiguração dessa liberdade 

para pesquisa e ensino, contudo o modelo Universidade influenciou países, 

fortalecendo-se inclusive com as guerras (ROSSATO, 1998).  

Neste caminhar, modificou-se o cenário de autonomia da ciência, que se 

tornou porosa à política, deixando-se penetrar pela economia. Ao aceitar 

profissionalizar-se, passou a definir-se como uma atividade orientada, não tanto pelo 
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desejo da verdade, mas pela capacidade de produção de resultados práticos 

imediatamente aplicáveis na esfera política, militar ou econômica.  

A instituição Universidade moderna trouxe não somente a função de 

formadora de indivíduos (Graduação), mas também local de pesquisa e produção de 

novos conhecimentos (Pós-Graduação) prioritariamente para a sua região ou país. O 

fato de integrar a produção científica aos processos produtivos consequentemente 

moldaram um novo mundo e alavancaram o progresso econômico (LEFF, 2000; 

2002). inicialmente de forma local e posteriormente globalmente, trazendo novas 

responsabilidades para a ciência, onde anteriormente buscava apenas entender as 

causalidades das coisas.  

 

3.4.2 O papel da Universidade na Transição ao Desenvolvimento Sustentável – 

a Ciência da Sustentabilidade  

 

O Desenvolvimento Sustentável nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

instala-se como pré-requisito à transição da sustentabilidade (UNEP, 2009). Embora 

não seja um movimento novo, na última década essa necessidade tem sido 

solicitada de forma mais efetiva, através da Resolução nº 57/254 (UNESCO, 2002), 

a qual proclamou o período de 2005 a 2014 como a Década da Educação das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Inicialmente por serem as 

Universidades formadoras de competências às necessidades futuras da sociedade e 

posteriormente por possuírem responsabilidade na transição da sociedade na qual 

estejam inseridas ao Desenvolvimento Sustentável. 

Contudo o termo sustentabilidade, por diversas vezes, é utilizado 

erroneamente. Este fato, infelizmente, também perpassa na formação profissional 

(Cursos de Graduação) bem como na ciência (Cursos de Pós-Graduação). Essa má 

utilização do termo, mesmo que corriqueira, não é generalizada graças ao 

crescimento de Cursos de Pós-Graduação interdisciplinares com enfoque no 

fenômeno Desenvolvimento Sustentável. Algo que tem possibilitado avanços quanto 

ao fenômeno em si – complexo e dinâmico –, sua possível efetivação e 

principalmente formas de avaliações. 

O entendimento dos líderes universitários quanto a essa responsabilidade 

e ao papel das IES nessa transição encontra-se no mesmo grau de importância que 
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os governantes dão ao ensino superior e à ciência, como agentes sociais de 

mudança.  

Desse modo, em países onde o ensino superior e a ciência já 

ultrapassaram as dificuldades de falta de infraestrutura, de financiamento ou de 

valorização à docência, as IES têm transparecido melhor sua responsabilidade na 

adoção por uma sociedade mais sustentável. Contudo, mesmo com essas 

diferenças institucionais, houve avanço. Algumas IES inovaram e tomaram para si 

responsabilidades, inclusive no papel de liderança em ajudar a sociedade a fazer 

essa transição. Essa inovação surgiu pela inclusão do Desenvolvimento Sustentável 

nas IES, seja através dos currículos para a formação profissional, na Pós-Graduação 

pelas pesquisas, na gestão do Campus ou em atividades comunitárias, pelos 

trabalhos de extensão.  

Apesar deste avanço inovador, não se pode considerá-lo como global, 

nem de forma a contemplar os quatro itens anteriormente citados, mesmo assim o 

movimento já conta com um ranking das Universidades consideradas verdes 

(GREENMETRIC, 2014), que gera não apenas o seu anuário estatístico, mas um 

relatório anual de sustentabilidade. 

O Brasil, como as demais colônias de Portugal, recebeu a política de 

obstaculizar a implantação de Instituições de Ensino Superior, algo que lhe rendeu 

apenas em 7 de setembro de 1920, no início da República, pelo presidente Epitácio 

Pessoa a criação de sua primeira Universidade, bem sucedida7, a Universidade do 

Rio de Janeiro. Embora tenha sido mais uma agregação de diversas faculdades 

isoladas, essa Universidade desencadeou a criação de outras, como a Universidade 

de Minas Gerais, em 1927 e em 1934, as Universidades Técnica do Rio Grande do 

Sul e a Universidade de São Paulo. A Universidade do Rio de Janeiro tornou-se 

posteriormente federal, enquanto as Universidades do Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais e de São Paulo se tornariam estaduais (ROSSATO, 1998).  

Verificando assim, segundo Guimarães (2014), um atraso de pelo menos 

300 anos na formação profissional, ao se comparar com o ano de fundação da 

Universidade de São Paulo (1934), hoje considerada a única IES brasileira a fazer 

parte de diversos rankings das melhores Universidades do mundo, com a 

                                                 

7
 Entende-se aqui como uma “Universidade bem sucedida” aquela que tenha sobrevivido até os anos 

atuais, não tendo uma duração efêmera.  
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Universidade de Harvard (1636), nos Estados Unidos, considerada por muitos 

desses rankings como a melhor do mundo. 

Percebe-se assim o quão novo é o sistema de ensino superior no Brasil e 

a depender de sua diferenciação vertical interna, mais ainda a Pós-Graduação 

brasileira, cujos Cursos de Mestrado e de Doutorado, concentrados em 

Universidades públicas, somente foram regulamentados pelo Ministério da Educação 

no ano de 1965, pelo Parecer nº 977/65 (BRASIL, 1965), tendo assim o Brasil 

menos de cinquenta anos de ciência, dos quais mais recentes ainda são os anos 

dedicados a pesquisas desenvolvidas no e para o Brasil. 

Os Cursos de Pós-Graduação nas Universidades diversificaram 

verticalmente os níveis de estudo indo do nível básico, Graduação, ao nível máximo, 

Doutorado. Insere-se assim, na Universidade um sistema especial de Cursos 

condicionantes para a pesquisa científica ou treinamento avançado para o mercado 

de trabalho, algo impossível de ser adquirido no âmbito da Graduação (BRASIL, 

1982, 1986). 

No Brasil, a motivação de criar Cursos de Mestrado e de Doutorado 

justificou-se inicialmente em formar professores competentes que pudessem suprir a 

necessidade de expansão do ensino superior. Posteriormente, para estimular o 

desenvolvimento de pesquisas, que pudesse assessorar o sistema produtivo e o 

poder público, assegurando assim um treinamento eficaz de seus técnicos e 

trabalhadores intelectuais frente às prioridades de desenvolvimento do país 

(BRASIL, 1974). 

Devido aos Cursos de Graduação não conseguirem formar ao mesmo 

tempo um profissional comum, um cientista e um tecnólogo, a Pós-Graduação 

adentra, no Brasil, para suprir essa lacuna, diferenciando-se em Lato sensu e Stricto 

sensu.  

A Pós-Graduação Lato sensu engloba Cursos de especialização e os 

MBA – Master Business (MEC, 2014) que têm como objetivo o aperfeiçoamento 

técnico profissional específico, algo que não abrange o campo total do saber no qual 

está inserido (BRASIL, 1965). Estes Cursos possuem um caráter prático-profissional, 

onde no final o profissional recebe um certificado, podendo ocorrer eventualmente e 

em qualquer Instituição de Ensino Superior, não tendo a necessidade de ser em 

uma Universidade. Já a Pós-Graduação Stricto sensu caracteriza-se pelo seu 

caráter científico, algo que lhe confere um grau acadêmico – competência científica 
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em um ramo de conhecimento – e por sua vez, uma ascensão hierárquica no 

sistema universitário. Fazem parte do Stricto sensu os Cursos de Mestrado e 

Doutorado, dois níveis de estudos, que o hierarquizam, contudo o Mestrado não 

constitui condição indispensável, no Brasil, para a inscrição no Curso de Doutorado 

(BRASIL, 2005, 2010a, 2010b).  

O Mestrado pode ser ainda dividido em profissional ou acadêmico, cuja 

ênfase nos estudos e técnicas, característica do mestrado profissional, é o único 

item que os distingue. Ademais, ambos os Mestrados são opções que conferem um 

grau acadêmico e a escolha irá depender do que se busque com essa qualificação. 

Assim, o Mestrado poderá ser um grau terminal para aqueles que desejam 

aprofundar a formação científica iniciada nos Cursos de Graduação, mas não 

possuem vocação para atividades de pesquisas. Contudo, para aqueles que buscam 

um grau autônomo de competência cientifica, ele será apenas uma etapa neste 

caminho ao Doutorado (BRASIL, 1965).  

O Curso de Doutorado encontra-se como o ápice nessa hierarquia do 

saber como estudos de longa duração (4 a 5 anos), sendo mais do que uma simples 

defesa de tese e sim, uma maturidade cientifica resultante de estudos exaustivos e 

regulares, em um campo do saber, esperando-se com isso uma contribuição de 

novos conhecimentos. 

Percebe-se assim que o ensino de Pós-Graduação possibilita uma 

formação de recurso humano de alta qualidade para diversos mercados, a destacar 

o próprio sistema de ensino superior e sua demanda de expansão, empresas 

públicas e agências responsáveis pelo desenvolvimento nacional, nas quais possam 

desenvolver pesquisas necessárias para o desenvolvimento do país.  

Mesmo verificando que esse recurso deva atender prioritariamente o 

sistema de ensino superior, pelo seu efeito multiplicador, não se pode esquecer a 

desvalorização contínua da profissão docente no Brasil diante da má remuneração, 

trabalho em condições nem sempre adequadas e lacunas na sua formação 

(OLIVEIRA, 2004), e mesmo que nos últimos anos tenha havido uma melhor 

visualização na pesquisa e menor na docência, a profissão cientista não é 

regulamentada no Brasil. 

Em decorrência da importância da Pós-Graduação para o 

desenvolvimento da ciência e por sua vez do desenvolvimento do próprio país, este 

nível de ensino das IES integra-se ao Plano Nacional de Desenvolvimento por meio 
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de planos setoriais de Educação, Ciência e Tecnologia, havendo inclusive áreas 

prioritárias para a pesquisa. 

Diante do exposto, não se pode negar a importância da ciência hoje 

gerada a partir da Pós-Graduação para mudanças nas sociedades. Essa mesma 

importância foi visualizada em diversos documentos oficiais resultantes dos grandes 

eventos mundiais da ONU. 

O Princípio 9 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizado no Rio de Janeiro, em junho de 1992 já afirmava isso: 

 

Os Estados devem cooperar para reforçar a criação de capacidades 
endógenas para obter o desenvolvimento sustentável, aumentando o saber 
mediante o intercâmbio de conhecimentos científicos e tecnológicos, 
intensificando o desenvolvimento, a adaptação, a difusão e a transferência 
de tecnologias, notadamente as tecnologias novas e inovadoras (UNEP, 
1993).  
 
 

Percebe-se assim que a ciência inclui-se como área prioritária de 

qualquer país, percorrendo caminhos direcionados pelas necessidades 

governamentais e de mercado através dos diversos editais que a fomentam. Se a 

ciência se modifica para a política, a economia ou para o quotidiano, as 

Universidades, ao longo de sua história, tentaram acompanhar essas 

transformações e aceitar novas abordagens dessa realidade, principalmente diante 

dos problemas ambientais, discrepâncias entre o que o mundo é e o que deveria ser 

(GROOT, 1992).  

Promover o conhecimento, seja pelo ensino ou pesquisa, é função da 

Universidade, responsável pela formação de grande parte dos tomadores de 

decisões. Contudo, se a sustentabilidade não perpassa nos currículos de suas 

disciplinas, não existe em sua gestão, não é prioritária como tema de pesquisa ou no 

repasse de valores, dificilmente a sociedade que essa instituição ajuda a moldar 

compreenderá as novas necessidades do século XXI e tampouco poderá promover 

mudanças. Essa ausência de sustentabilidade na Universidade se reflete na 

sociedade. Devido à escassez de professores que promovam abordagens referentes 

ao Desenvolvimento Sustentável bem como de novos valores, há uma carência no 

mercado de profissionais que compreendam o impacto de suas ações profissionais 

no meio ambiente e na própria sociedade. Vale também observar que são poucos os 

pesquisadores que conseguem inserir, inter ou transdisciplinarmente, ferramentas 
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que contribuam na avaliação ou efetivação da sustentabilidade. Percebe-se a 

profunda responsabilidade da Universidade na transição para uma sociedade 

sustentável, cujo debate não é recente.  

Eventos científicos registram de forma documental o caminhar dessas 

discussões entre gestores de Universidades e demais setores da sociedade (Figura 

10). Muito embora as questões ambientais na educação tenham suas raízes na 

Cimeria da Terra (1972), somente em 1990, vinte e dois presidentes, reitores e vice-

reitores de diversas Universidades de todo o mundo se reuniram no Centro Europeu 

de Tufts, na cidade de Talloires, na França, para discutirem o papel das 

Universidades e, em particular, dos reitores, na promoção do Desenvolvimento 

Sustentável (Anexo A). Inseriu na discussão o papel da educação, da investigação, 

do subsídio a políticas, da troca de informações sobre o impacto humano no meio 

ambiente e na sensibilização da comunidade para se criar um futuro mais justo e 

sustentável (ULSF, 2013). 

 

Figura 10 – Declarações sobre Sustentabilidade nas Instituições de Ensino Superior. 
 

Ano Documentos Parceiros Escopo 

1990 Declaração de Talloires  Universidade de Líderes para um 
Futuro Sustentável (ULSF) 

Global 

1991 Declaração de Halifax  Associação de Universidades e 
Faculdades do Canadá, 
Associação Internacional de 
Universidades, Universidade das 
Nações Unidas e Universidade de 
Dalhousi 

Global 

1993 Declaração de Swansea  Associação de Universidades do 
governo australiano 

Global 

1994 Carta Universitária Copernicus 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  

Associação das Universidades 
Europeias (Copernicus Alliance) 
 

Regional 
(Europa) 

2002 Declaração de Ubuntu UNU, UNESCO, IAU, Third World 
Academy of Science, Academia 
Africano de Ciências e do 
Conselho Científico da Ásia, 
Copernicus-Campus, GHESP, 
ULSF 

Global 

2009 Declaração da Conferência 
Mundial sobre o Ensino Superior  

UNESCO Global 

2011 Declaración de las Américas Por 
la sustentabilidad de y desde la 
universidad  

Organização Interamericano de 
Educação Superior  

Regional 
(Interamericano) 

2012 People‟s Sustainability Treaty on 
Higher Education Towards 
Sustainable Development 
(Tratado da RIO+20 sobre 
Ensino Superior) 

COPERNICUS Alliance (CA), 
IAU, UNU, IAS, AUA, EduSost, 
CRUE-CADEP, CAREC, EAUC, 
GUNI, GUPES, ISCN, KAGGI, 

LFS, MESA, MIO-ECSD, PRISM, 
ProSPER.Net, Students for 

Global 
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Global Sustainability, SFLA, BUP, 
The China Green University 
Network, The Reorienting 

Teaching Network, UN EDC, 
UNESCO, UNEP-EETU, UNICA, 

UNU RCE, WSCSD 

 
Fonte: CORPENICUS ALLIANCE (2013); IISD (2013); ULSF (2013); UN (2013). 

 

 

Considerado como uma declaração pioneira direcionada ao novo papel 

das Universidades, a Declaração de Talloires (Anexo A), trata-se de um documento 

de intenções, onde as Universidades são signatárias, porém sem a existência de 

metas ou prescrição de tempo para o seu cumprimento. Mesmo assim, segundo a 

University Leaders for a Sustainable Future, em maio de 2012, 440 Instituições de 

Ensino Superior eram signatárias, das quais 52 são brasileiras e destas, 18 estão na 

região Nordeste (Anexo B). 

A cidade de Halifax, Canadá, em 1991 foi palco para a Conference on 

University Action for Sustainable Development, cujas discussões enfocaram o papel 

de liderança que as Universidades poderiam assumir no progresso ao 

Desenvolvimento Sustentável. A Declaração de Halifax solicita a real utilização de 

seus recursos intelectuais no incentivo, promoção e compreensão por parte da 

sociedade de seus impactos no planeta, bem como a inserção dos princípios de 

sustentabilidade na gestão da instituição. E para tal trouxe um plano de 

acompanhamento para essa ação, com ênfase em ações concretas e metas a curto 

e longo prazo. A Declaração de Halifax informa que deve haver ênfase dos gestores 

das Universidades no trabalho interdisciplinar seja na formação de seus alunos ou 

em redes de pesquisas. Essa Declaração deu um novo grau de importância ao 

Institute for Sustainable Development (IISD, 2013), hoje bastante conceituado nas 

pesquisas que visam à sustentabilidade. 

O 15º Congresso da Association of Commonwealth Universities, realizado 

na University of Wales, País de Gales, trouxe a Declaração de Swansea, que 

reafirmou a importância das declarações anteriores. Contudo para a sua efetivação, 

deveriam as Universidades localizadas em países desenvolvidos ajudar as 

Universidades localizadas em países em desenvolvimento. A igualdade entre os 

países seria fator chave para o alcance da sustentabilidade. 
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A Carta da Universidade para o Desenvolvimento Sustentável 

(COPERNICUS) reiterou as demais declarações anteriores, de forma mais detalhada 

trouxe princípios de ações que perpassam por toda a Universidade - compromisso 

institucional, ética ambiental, educação de funcionário, programas de educação 

ambiental, interdisciplinaridade, disseminação do conhecimento, redes, parcerias, 

programas de educação continuada e transferência de tecnologia. Esse olhar 

mostrou ser a Universidade também uma organização – educacional e científica -, 

que interage com o meio ambiente, com a comunidade e demais organizações. 

Nesse viés inicia-se a busca por Universidades sustentáveis. 

A Declaração de Ubuntu, realizada em 2002, trouxe importantes 

proposições tais como a criação de redes internacionais entre Instituições de Ensino 

Superior e centros integrados regionais nas Universidades, com a necessidade de 

revisão dos programas e currículos para o enfrentamento dos desafios e 

oportunidades do Desenvolvimento Sustentável. Para tal, principalmente nos países 

em desenvolvimento, não medir esforços para atrair os jovens para o ofício de 

professor e fixar os seus talentos nas Universidades durante toda uma carreira 

profissional (UNU-IAS, 2002).   

Em 2009, de 5 a 8 de março, na cidade de Paris, realizou-se a 

Conferência Mundial sobre o Ensino Superior com o tema “a nova dinâmica da 

educação superior e da investigação para a mudança social e o desenvolvimento”. 

Durante o evento o Desenvolvimento Sustentável já era visto como um tema 

complexo e a educação superior teria responsabilidade social para avançar sua 

compreensão em todas as suas dimensões – sociais, econômicas, científicas e 

culturais. O conhecimento gerado nas Universidades deveria subsidiar mudanças na 

segurança alimentar, mudanças climáticas, gestão das águas, energias renováveis e 

saúde pública, criando assim sociedades sustentáveis. O seu documento principal 

não gerou metas, mas apenas sugestões de mudanças na educação de ensino 

superior (UN, 2009). 

Fortalecer as capacidades institucionais e as comunidades universitárias 

interamericanas para abordagens mais sustentáveis de pensamento, conhecimento 

e ações capazes de elevar o seu compromisso com o Desenvolvimento Sustentável 

foi o foco central da Declaração das Américas, realizada em maio de 2011 no 

Equador. Apesar da importância Latino Americana, a declaração apenas reafirma as 

declarações anteriores, não elaborando metas e nem prazos.  
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Durante a Rio+20, em 2012, o Tratado de Sustentabilidade dos Povos 

para o Ensino Superior (Tratado Rio+20 sobre o Ensino Superior) trouxe a certeza 

de que as Instituições de Ensino Superior podem e devem contribuir para a transição 

ao Desenvolvimento Sustentável. Contudo, antes precisam entender a complexidade 

do caminho a ser trilhado. A educação no ensino superior, tal como hoje é 

trabalhada nos diversos países, necessita de mudanças e suas organizações 

provedoras também. Novas culturas organizacionais precisam emergir, para agir 

com clareza diante dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O ensino superior 

precisa refletir em seus currículos a sustentabilidade, mesmo que para tal, estruturas 

nas Universidades necessitem ser alteradas. É necessário se gerar competência 

profissional que aborde oportunidades para liderança, inovação e humildade, bem 

como ferramentas para a melhoria das tomadas de decisões (UN, 2012).  

O Tratado Rio+20 sobre o Ensino Superior (Anexo C) trouxe metas a 

curto (2012-2015), médio (2016-2025) e longo prazo (pós-2026) com compromissos 

em cinco níveis (UN, 2012):  

1. Cultural - promover o Desenvolvimento Sustentável como principio 

orientador para o ensino superior; 

2.  Campus - ter práticas de gestão de sustentabilidade na gestão do 

campus que reduzam o seu impacto ambiental; 

3. Currículo – reorientar o currículo para que se alinhe com o 

Desenvolvimento Sustentável; 

4. Comunidade – melhorar o acesso ao ensino superior e valorizar as 

demandas da comunidade; 

5. Conexão com o sistema – rever as políticas, incentivos e 

mecanismos do ensino superior para que estejam alinhados com o 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

Diferentemente de todas as declarações anteriores, essa trouxe a ideia 

concreta de Universidades sustentáveis e embora tenha sido o documento mais 

completo de todos os existentes, até o momento da finalização deste trabalho, 

somente 83 Instituições de Ensino Superior em todo o mundo são signatárias, das 

quais a maiorias delas encontra-se na Europa (COPERNICUS-Alliance, 2012). 

Um primeiro passo já foi dado. Ao longo dos últimos anos, diversos 

Cursos de Pós-graduação e graduação voltados à sustentabilidade foram criados em 
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Universidades de todo o mundo. Muitas Instituições de Ensino Superior continuam 

apenas nesse passo inicial, principalmente no Brasil. Outras tornaram-se signatárias 

de declarações para a sustentabilidade no ensino superior e hoje divulgam relatórios 

com os seus resultados, algo que tem atraídos futuros profissionais.  

A construção da Ciência da Sustentabilidade requer uma verdadeira 

abordagem interdisciplinar e transdisciplinar, algo encorajado pelo 6º World Science 

Forum (Anexo C), para que se integrem conhecimentos e experiências das ciências 

naturais e sociais, principalmente no avanço de trocas conceituais e metodológicas, 

necessárias para se analisar a complexidade do sistema sociedade-natureza.  

A solução para a transição ao Desenvolvimento Sustentável não poderá 

advir apenas por uma gestão racional da natureza e dos riscos de mudanças 

globais. O conhecimento gerado pelo mundo tem contribuído para a permanência do 

modelo de desenvolvimento global. E se anteriormente para a ciência, em um 

passado comum, não cabiam os limites da natureza, o tempo da matéria e da 

historia ou mesmo a diversidade; hoje, a complexidade reabre todas essas reflexões 

sobre o tempo no real, que se manifesta na irreversibilidade dos processos, agora 

distantes do equilíbrio e influenciados pelo ser cultural, o homem (MORIN, 2002).  

Considerando sustentabilidade como a relação entre meio ambiente e a 

natureza. Essa relação é afetada pelas tecnologias, a compreensão do meio 

ambiente, a compreensão de como essa exploração afeta a sociedade e o meio 

ambiente e principalmente de como se compreende as atitudes humanas entre os 

humanos e para a natureza (KATES et al, 2001). Assim, a Ciência da 

Sustentabilidade tem como objetivo analisar as interações dinâmicas e complexas 

entre a natureza e a sociedade, as quais afetam o desafio da sustentabilidade 

(KOMIYAMA e TAKEUCHI, 2006).  

Ao longo dos anos houve uma evolução quanto à compreensão dessa 

interação sociedade-natureza, por meio de trabalhos científicos de pequenos, mas 

crescentes, grupos de pesquisas interdisciplinares os quais desenvolveram 

investigações sobre os impactos da ação humana sobre o meio ambiente e por sua 

vez os impactos ambientais sobre a sociedade. Com esses estudos houve um 

crescimento da compreensão da interdependência entre esses sistemas, 

trabalhados atualmente em cinco dimensões da sustentabilidade (VUCETICH e 

NELSON, 2010; NELSON e VUCETICH, 2012): 
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1. Desenvolvimento de tecnologias e mercados eficientes para 

satisfazerem as necessidades humanas; 

2. Compreensão do estado do meio ambiente e de seus ecossistemas; 

3. Compreensão de como a exploração afeta o ecossistema; 

4. Compreensão de como a exploração afeta as culturas humanas; 

5. Compreensão do significado dos conceitos normativos, tais como as 

necessidades humanas, socialmente justo, privando o bem-estar dos 

ecossistemas.  

 

Tomando como base a definição do Relatório de Brundtland que define o 

Desenvolvimento Sustentável “[...] por ser capaz de garantir que ele atenda as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

atenderem também as suas” (CMMAD, 1991, p. 09), percebe-se que as cinco 

dimensões anteriormente descritas inserem uma compreensão das necessidades 

humanas diante dos limites planetários, perpassando pelas diversas variáveis 

inerentes ao fenômeno complexo e dinâmico da sustentabilidade, ou seja, a relação 

entre o meio ambiente e a sociedade. Sendo a Ciência da Sustentabilidade aquela 

que investiga as interações entre os sistemas globais, sociais e humanos, bem como 

os complexos mecanismos entre esses sub-sistemas que possa levá-los à 

degradação incluindo os riscos ao bem-estar humano e dos ecossistemas, essas 

também as atuais dimensões trabalhadas pela Ciência da Sustentabilidade 

(VUCETICH e NELSON, 2010; NELSON e VUCETICH, 2012).  

Essas interações envolvem o aspecto físico, isto é, a exploração de 

ecossistemas, que por sua vez perpassam pelas influências das tecnologias e da 

própria compreensão da sociedade sobre as consequências dessa exploração tanto 

para a sociedade, quanto para o ecossistema. Percebe-se com isso que as cinco 

dimensões apresentadas interagem entre si e que nas pesquisas da Ciência da 

Sustentabilidade, a depender do enfoque de pesquisa, aprofunda-se em uma das 

dimensões, mas sem esquecer-se das demais dimensões.  

A partir desse raciocínio, Cursos de Graduação e Pós-Graduação em 

Sustentabilidade foram iniciados em diversos países, tais como Sustainability 

Science and Policy Masters Program (Maatrich University, Netherlands), 

Sustainability Science (Australia National University), Sustainability Science Masters 

Program (University of Massachusetts, USA), Sustainability Science (Leuphana 
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Universität Lüneburg, Alemanha), PhD in Sustainabiility Science (United Nations 

University, Institute for the Advanced Study of Sustainability, Japan), Graduate 

Program in Sustainability Science (University of Tokyo, Japan) dentre outros, com 

enfoques nas competências necessárias à região na qual se insere a Instituição de 

Ensino Superior, ou em um enfoque global, como as que destacam a formação de 

líderes em sustentabilidade. 

A figura 11 apresenta melhor as interações transdisciplinares abordadas 

quando trabalhadas as dimensões da sustentabilidade nos Cursos de Graduação e 

Pós-Graduação. São abordagens que inserem conhecimentos de diversas áreas, 

como apresenta a sugestão de Kates et al (2001). Percebe-se que essas áreas de 

conhecimentos não são fixas nas dimensões da sustentabilidade, podendo ser 

mutáveis a depender do próprio avanço teórico ou metodológico trabalhado nessas 

dimensões.  

 

 

Figura 11 – Dimensões da Sustentabilidade. 

 

Fonte: Kates et al, 2001 (Tradução livre). 
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Não existem mais certezas e muitas das capacidades preditivas da 

ciência foram eliminadas. O profissional e investigador da sustentabilidade precisa 

compreender a complexidade das inter-relações desse novo sistema – os mundos 

de vida. Isso porque mesmo que se consiga um elevado nível de capacidade crítica, 

nenhum sujeito individual conseguirá solucionar sozinho nenhuma crise. Este 

esforço é sempre acumulativo e social, enquanto o conhecimento é relativo, parcial e 

incompleto (FRIGOTTO, 1995).  

O Desenvolvimento Sustentável, como fenômeno complexo, solicita uma 

ciência para a sustentabilidade com estudos interdisciplinares, holísticos e 

sistêmicos, adotados não apenas por pequenos grupos de cientistas desbravadores, 

mas institucionalizados pelas Universidades, para que se firme a longo prazo e 

possibilite integrações tanto locais como globais.  

O futuro continua incerto e cheio de surpresas. A ciência, um dia 

previsível, necessita avançar as suas teorias e métodos diante da imprevisibilidade, 

podendo assim evoluir em seu papel social e ser capaz de contribuir para um novo 

modelo de desenvolvimento mais justo, ecológico e economicamente viável, sempre 

dentro dos limites da natureza. 

   

 



4 TRANSIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE  

 

 

[...] Não devemos enfocar o mundo cegamente, deixando que nossas 
observações e aquilo que os outros dizem seja a base de nossa descrição. 
Não devemos dizer que o mundo é constituído de problemas tais como 
pobreza, saúde, educação etc, simplesmente porque estes são os 
problemas de que toda a gente fala. Devemos perguntar a nós mesmos 
desde o início como pensar a respeito de um amplo sistema, e nosso modo 
de pensamento ditará a maneira como descreveremos o sistema. 
(CHURCHMAN, 1972, p. 28). 

 

 

Mesmo com quase 40 anos de debates acadêmicos e políticos (THE 

FOUNEX REPORT, 1971; WARD e DUBOS, 1972; MEADOWS et. al., 1972; UN, 

1972; CMMAD, 1992; SACHS, 1986), o Desenvolvimento Sustentável ainda é 

considerado frágil sob o ponto de vista teórico-conceitual, principalmente devido à 

variedade de abordagens e interesses, que por diversas vezes não dialogam e muito 

menos convergem entre os diferentes atores sociais. Sair do momento de 

insustentabilidade para a sustentabilidade traz um intervalo de tempo necessário 

conhecido por transição, com a qual vêm inúmeros desafios devido à complexidade, 

à incerteza e à urgência em determinar as prioridades dentro do sistema sociedade-

natureza. 

Essa transição tem sido capturada ao longo dos anos por meio da 

inserção da ciência, ao desenvolver e aplicar avaliações, que em sua evolução 

buscam pela melhor captura o fenômeno Desenvolvimento Sustentável. Apesar da 

variedade de avaliações, poucas, de fato, permitem intervenções em uma 

abordagem sistêmica, incluindo a geração de informações quanto aos limites de 

exploração dos recursos naturais a serem incorporados como valores às tomadas de 

decisões (MEADOWS et. al., 1972; GAISER et. al. 2003; NESS et al., 2007; LOTZE-

CAMPEN, 2008).  

A interdisciplinaridade no ensino superior instala-se como pré-requisito à 

transição da sustentabilidade, por possibilitar uma nova formação profissional 

holística e melhor adaptada, inclusive, na contribuição de novos modelos de 

Avaliações da Sustentabilidade (UNEP, 2009; MATISSE, 2008).  

Este capítulo tem como objetivo, por meio de uma revisão de literatura, 

apresentar a participação da ciência na transição à sustentabilidade, por meio da 
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evolução dos modelos de mensuração do Desenvolvimento Sustentável, algumas 

abordagens teóricas, quanto a sua integração, e sua importância na transição à 

sustentabilidade. 

 

4.1 Sustentabilidade sob uma abordagem sistêmica  

 

Recentemente, a humanidade entendeu que vive em um mundo esférico, 

cujos lençóis freáticos estão desaparecendo, solos erodindo, geleiras derretendo e 

uma população mundial crescente, que ultrapassa a marca de 7 bilhões de 

habilitantes, conectada e interdependente na busca, acirrada, por recursos cada vez 

mais limitados (KUNZIG, 2011). Diante desse cenário, o Desenvolvimento 

Sustentável é, assim, um objetivo amplamente solicitado. Afinal, em nenhum outro 

tempo de sua história a sociedade promoveu conscientemente a sua própria 

insustentabilidade. 

O Desenvolvimento Sustentável conseguiu unir perspectivas teóricas 

divergentes e ideologias em uma única estrutura conceitual (ESTES, 1993). Apesar 

da existência de diversas definições para a sustentabilidade, o conceito de 

Brundtland trouxe visões que o tornaram bem sucedido, como a necessidade de 

aliviar as pressões sobre os ecossistemas frágeis.    

Não se pode negar que ao se escolher um entre tantos conceitos para o 

Desenvolvimento Sustentável aumenta-se o risco de direcionar indicadores, em 

detrimento de outros. Do mesmo modo que, ao se aplicar abordagens metodológicas 

que não capturem a dinâmica e complexidade do fenômeno sustentabilidade, limita-

se, não somente o seu entendimento, mas a sua operacionalização.  

Apesar da incerteza de qual direção tomar, definir um conceito para o 

Desenvolvimento Sustentável e criar uma visão de mundo direcionada para ações 

que possam nos levar a algum caminho, inclusive mais sustentável. O que não se 

pode é não fazer nada. Correr o risco de se fazer alguma escolha é necessário.  

Operacionalizar o Desenvolvimento Sustentável perpassa pela 

complexidade adaptativa do mundo real, composta por uma variedade de 

subsistemas que autointeragem de diversas maneiras. Por ser o desenvolvimento 

sustentável um construto social, em um olhar mais detalhado, no mundo real a 

sociedade humana apresenta-se como um subsistema complexo e adaptativo, 

integrado em outro subsistema, também complexo e adaptativo - o ambiente natural 
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– do qual depende sua existência (Figura 12). Nessa abordagem, os subsistemas 

(sociedade humana e ambiente natural) co-existem e co-evoluem em interações 

mútuas, os quais possuem uma miríade de subsistemas, que também co-existem e 

co-evoluem (MEADOWS, 1998; BOSSEL, 1999), algo que pode ser percebido na 

Figura 12. As mudanças e evoluções desses subsistemas demonstram a sua 

dinâmica, que geram diversas variáveis de inter-relações, revelando sua 

complexidade.  

 

Figura 12 - Inter-relações entre os subsistemas Sociedade Humana e Ambiente Natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bossel (1999). 

 

 

Desse modo, a sociedade humana com os seus vetores de 

transformações - tecnologias, culturas, valores e aspirações - deve permitir e 

sustentar mudanças, tanto em seu subsistema como no subsistema ambiente 

natural. Afinal, ambos não se mantêm em um único estado, evoluem conjuntamente. 

Contudo, suas capacidades de modificações não podem interferir em sua viabilidade 

e por conseqüência, do sistema total (GARCÍA, 1994; MOIGNE, 1994; BOSSEL, 

1999).  
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Hartmut Bossel, em 1996, expôs no I Workshop sobre Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável, em Bilthoven, na Holanda, um conjunto de seis 

sistemas essenciais à sustentabilidade (Fig. 13), cuja classificação deriva das partes 

essenciais referentes à antroposfera e suas conexões, apresentando o que é 

afetado e o que afeta o subsistema sociedade humana. Cada um dos subsistemas 

reproduz um estoque ou capital de um recurso vital, que necessita ser mantido em 

um bom estado, podendo assim contribuir na viabilidade do sistema total.  

 

Figura 13 - Principais subsistemas da antroposfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Bossel, 1999 (Tradução livre). 
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econômicas e sociais. Enquanto o subsistema econômico insere a produção e sua 

distribuição, o subsistema natural representa o estoque de recursos, energia, 

biossistemas, incluindo a capacidade de absorção de resíduos e regeneração 

(BOSSEL, 1999). 

Nesta perspectiva, operacionalizar o Desenvolvimento Sustentável 

perpassa por três elementos restritivos: a) o ambiente físico, b) os valores éticos da 

sociedade e c) o fator tempo (BOSSEL, 1999).   

O subsistema sociedade humana é dependente do subsistema natural, 

isto é, do espaço físico, da disponibilidade de água, da qualidade do ar e dos solos 

bem como o acesso à energia, fatores que limitam o progresso ao Desenvolvimento 

Sustentável. Os valores éticos de uma sociedade também podem restringir o acesso 

aos recursos, enquanto que o fator tempo dos processos do subsistema, por 

possuírem velocidades de respostas diferentes das necessidades humanas, pode 

ameaçar a viabilidade do sistema e por em risco a sustentabilidade.   

A abordagem sistêmica tem possibilitado, ao longo dos anos, uma melhor 

compreensão dos diversos subsistemas a comporem a relação sociedade-natureza. 

Enquanto a visão de mundo (modelos) traz uma lógica em termos de design dessa 

estrutura, algo necessário para se escolher bons indicadores que poderão monitorar 

a co-evolução desses subsistemas, isto é, o desenvolvimento sustentável. Ambos 

são enfoques abordados neste trabalho pela sua importância na perspectiva de 

avaliação, principalmente quando se refere a sistemas complexos.  

 

4.1.1 Conceitos básicos para análises em sistemas complexos  

 

Sistema é um conjunto de coisas, pessoas ou o que quer que seja que 

esteja interconectado de tal forma que produza seus próprios padrões de 

comportamento ao longo do tempo, onde as respostas às forças externas 

(perturbações) raramente são de simples entendimento no mundo real 

(MEADOWS, 2008).  

Formado por componentes que atuam de forma conjunta na execução de 

um objetivo do todo (CHURCHMAN,1972), o sistema caracteriza-se pela interação 

harmoniosa de seus componentes (EHRLICH, 2005). Elementos esses, em sistemas 

complexos, denominados de subsistemas que se inter-relacionam.  
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São características de um sistema os elementos (subsistemas), suas 

interconexões e finalidade ou função. Os sistemas possuem como finalidade atingir 

os seus objetivos, que determinam as funções de cada sistema, as quais são 

executadas por seus elementos (subsistemas). Enquanto funções são as 

contribuições de cada elemento ou subsistema ao funcionamento do sistema. Desse 

modo, o funcionamento do sistema ocorre pelo conjunto de atividades do sistema 

como um todo (GARCÍA, 2006). 

Percebe com isso que o comportamento de um sistema não pode ser 

conhecido apenas por saber de quais e quantos elementos é formado, pois existem 

forças externas e internas que o influenciam direta, ou indiretamente (MEADOWS, 

2008). Mesmo que cada sistema tenha sua autonomia e responsabilidade, com 

ações específicas e limites para a sua contribuição ao sistema total, por não 

existirem sistemas isolados, são dependentes uns dos outros (BERTALANFFY, 

1973; 2008; CHURCHMAN, 1972).  

Os sistemas complexos são abertos, isto é, interagem com o seu 

ambiente, não possuindo uma estrutura rígida e sim, um conjunto de relações 

mediante processos dinâmicos de regulação (GARCÍA, 2006). Suas fronteiras são 

permeáveis, algo que possibilita as entradas e saídas para o ambiente do sistema 

(BOSSEL, 1999) e que pode melhor ser entendido como ilustrado na Figura 14.  

 

Figura 14 - Interação de um sistema com o seu ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bossel, 1999 (Tradução livre). 
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Entrada refere-se a tudo o que o sistema recebe do seu ambiente, 

enquanto a saída o que ele envia. As informações essenciais à viabilidade e 

desempenho do sistema estão contidas nos estados (stocks) e nas taxas de 

variações (fluxos) de um sistema. Desse modo investigações em sistemas tratam as 

relações entre os elementos por processos e as interações do sistema com o meio 

exterior por perturbações.  

Cada sistema tem identidade, comportamento e função própria, onde as 

propriedades dos elementos determinam as relações entre eles e 

consequentemente de sua estrutura. Assim, as propriedades de um sistema 

complexo são determinadas por sua estrutura, isto é, por um conjunto de relações 

entre os elementos, e não simplesmente por seus elementos (GARCÍA, 2006).  

Todo sistema aberto está então submetido a perturbações exógenas ou 

endógenas (PRIGOGINE, 2011). Quando as perturbações no sistema excedem o 

seu limite, há uma desestabilização, algo que requer uma reacomodação das 

relações entre as partes internas do sistema para um novo nível de equilíbrio de 

reestruturação. Os processos de desestruturação e reestruturação promovem uma 

adaptação ou auto-regulação conceituada por feedback, objetivo fundamental na 

investigação de um sistema complexo, conhecido por dinâmica do sistema. As 

taxas de variações dessa dinâmica e o ritmo do sistema irão depender da estrutura 

do sistema, enquanto o termo mudança sempre irá se referir a mudanças no estado 

do sistema (GARCIA, 1994; BOSSEL, 1999).  

Desse modo, ao se analisar a dinâmica dos sistemas, busca-se, na 

verdade, estudar os seus processos, que descrevam as mudanças no sistema 

(PRIGOGINE, 2011).  

Uma vez que o Desenvolvimento Sustentável implica mudanças na 

dinâmica dos subsistemas sociedade humana e natural, sua efetivação somente 

será possível se houver o conhecimento do sistema. Ou seja, identificar um número 

suficiente de relações entre certos conjuntos de elementos que permita vincular sua 

referência ao funcionamento do conjunto como totalidade.  

Outro fator importante em análises sistêmicas são os estudos históricos, 

algo que García (2006) conceitua como a evolução dos principais processos que 

possam determinar o funcionamento do sistema, já que a relação entre função e 

estrutura, ou entre processos e estados, é a chave para a compreensão dos 

fenômenos complexos.  
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Entender o seu funcionamento, de quantas e quais partes é formado e 

como interage, tanto com as suas partes bem como com o todo são informações que 

podem alavancar a eficiência do sistema e aperfeiçoar o seu desempenho 

(MEADOWS, 2008).  

Percebe-se que analisar o Desenvolvimento Sustentável pela abordagem 

sistêmica apresenta uma realidade inteligível, onde o risco e a incerteza fazem parte 

e o conhecimento humano pode minimizar consequências dessas possíveis 

perturbações. Para tal, faz-se necessário conhecer o estado do mundo. E mesmo 

sabendo que nem toda informação gera uma ação, permanecendo muitas vezes 

apenas na retórica, a ausência de informações inviabiliza a elaboração de qualquer 

futuro.  

A complexa dinâmica do Desenvolvimento Sustentável apresenta 

dificuldades quanto à avaliação e comunicação de possíveis resultados que devam 

destacar não apenas as forças motrizes da sustentabilidade, mas também as 

alavancas disponíveis para influenciar o sistema total. Um modelo bem estruturado 

que represente as dimensões para a sustentabilidade e suas interações pode ser 

auxiliado pela abordagem sistêmica. Contudo, a escolha final do tipo de avaliação a 

ser utilizada para analisar o modelo estrutural da visão de mundo é uma escolha 

subjetiva de cada pesquisador, influenciada pelo seu conhecimento (ou 

desconhecimento), experiência, acesso a dados e, por diversas vezes, limitações 

tecnológicas de cada região ou país.  

Em outros momentos, encontram-se avaliações de sustentabilidade tão 

especializadas em suas comunicações que permanecem apenas como interesse 

acadêmico, não fazendo a interface entre a ciência e a sociedade, não cumprindo 

então com o seu papel de subsidiar os tomadores de decisões (GROSSKURTH e 

ROTMANS, 2005). Contudo, avançou-se quanto às avaliações que possam medir o 

progresso ao desenvolvimento sustentável, algo a ser pontuado em seguida.  

 
4.2 Avaliações da Sustentabilidade 

 

Avaliar a sustentabilidade trouxe uma gama de ferramentas desenvolvidas 

ao longo do tempo, que muitas vezes se confundem com os demais tipos de 

avaliações, não cumprindo assim com o seu objetivo. Para diferenciá-las, Ness et al. 

(2007) categorizavam as Avaliações da Sustentabilidade em três grandes grupos 
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(Fig. 15): a) Indicadores ou índices; b) Avaliação relacionadas a produtos; e c) 

Avaliações Integradas, os quais serão explicitados. 

 

4.2.1 Índice e indicadores 

 

Apesar de muitas vezes indicadores e índices serem vistos como 

sinônimos, índice “[...] é o valor agregado final de todo um procedimento de cálculo 

onde se utilizam, inclusive indicadores” (SICHE et al., 2007, p. 139), enquanto 

indicadores são “[...] valores medidos ou derivados de mensurações quantitativas 

e/ou qualitativas, passíveis de padronizações e comparações entre si, quando 

expressa na forma numérica” (OLIVEIRA e FARIA, 2013, p. 447).  

 

Figura 15 - Avaliações da sustentabilidade com enfoque nos indicadores/índices. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Ness et al. (2007). 

 

Dinâmicos, os indicadores variam de acordo com a natureza do objeto de 

estudo e quando utilizados para se avaliar o desenvolvimento sustentável são 

conceituados de indicadores de sustentabilidade. Não se pode esquecer que além 

da necessidade deles serem contextualizados quanto ao que se pretende avaliar, 

mesmo buscando estar o mais próximo da realidade, por ela ser dinâmica e por mais 

preciso que seja o pesquisador, ele sempre terá apenas o estado naquele momento 

de pesquisa do objeto de estudo (RABELO e LIMA, 2007; 2013; RABELO, 2008). 
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Os indicadores podem ser encontrados em três sub-categorias (Fig. 15):  

1) Não integrados;  

2) Indicadores de fluxos regionais e  

3) Indicadores integrados.  

Indicadores integrados, também conhecidos por sintéticos ou agregados, 

buscam apreender a realidade, na qual consta o objeto de estudo, por uma única 

medida. Isto é, tenta refletir em um só lugar todos os elementos que influenciam o 

objeto de estudo. Quando essa ideia é transportada ao Desenvolvimento 

Sustentável percebe-se a dificuldade de se escolher indicadores que possam 

capturar toda a sua complexidade e dinâmica. 

  Um bom exemplo é o PIB (Produto Interno Bruto), indicador centrado na 

riqueza do capital, o qual contabiliza somente a agregação da riqueza monetária e 

esquece a depreciação de recursos naturais e humanos (HENDERSON, 2007; 

VEIGA, 2010; ABRAMAVAY, 2012). Negando, assim, que a economia seja um 

subsistema do meio natural, ou seja, esquece que no processo econômico o que 

entra são os recursos da natureza e o que sai são os resíduos (GEORGESCU-

ROEGEN, 1986; CECHIN, 2010). O PIB revela-se então como um indicador limitado 

diante do bem-estar, por não incorporar o estado dos recursos naturais ou de suas 

condições ecológicas. Além de se concentrar exclusivamente no curto prazo, sem 

contribuir para políticas econômicas mais sustentáveis e a longo prazo. 

Outro exemplo é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do PNUD, 

que apesar de evoluir para 180 indicadores, em seu Atlas de 2013 (PNUD, 2013), 

nas temáticas de demografia, saúde, trabalho, renda, educação e vulnerabilidade 

social, não contabiliza indicadores que possam verificar a real viabilidade do 

subsistema sociedade humana no viés da sustentabilidade.  

Bons exemplos dos indicadores de sustentabilidade integrados são a 

Pegada Ecológica e o Barômetro de Sustentabilidade, que cumprem a sua 

existência, principalmente ao tentar capturar a dependência do sistema sociedade 

humana do sistema natural (BOSSEL, 1999).  

Em resposta à deficiência dos indicadores integrados existe uma corrente 

de pesquisadores que prefere utilizar uma extensa lista de indicadores (indicadores 

não integrados), geralmente para a resolução de problemas mais específicos à 

sustentabilidade. Bossel (1999) enumera pelo menos três críticas a esse tipo de 

indicador. Inicialmente são derivações ad hoc, onde por diversas vezes não 
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possuem um quadro teórico dos sistemas analisados, depois eles sempre refletem 

os conhecimentos e interesses específicos de seus investigadores, e por 

consequência apresentam múltiplos indicadores para uma mesma função de análise, 

deixando lacunas em áreas importantes, muitas vezes não contempladas.  

Um exemplo são os indicadores Pressão-Estado-Resposta (PSR) 

originários de Tony Friend e David Rapport, cujo propósito era o de analisar as 

interações entre as pressões ambientais no estado do meio ambiente, e que foram 

difundidas pela The Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD, 1999). Embora esses indicadores tenham evoluído para DPSIR (Driver-

Pressures-Statu-Impact-Responses) (KRISTENSEN, 2004), ainda assim negligencia 

a dinâmica dos ciclos de feedbacks existentes nos processos nos sistemas. Por 

suas análises isolarem as cadeias de PSIR, não conseguem abarcar a multiplicidade 

de pressões que se transformam em impactos e vice-versa (NESS et al, 2007). 

Os indicadores de fluxos regionais, mais conhecidos por indicadores de 

fluxos de materiais, são utilizados em Análise de Fluxo de Materiais (Material Flow 

Analysis – MFA), metodologia desenvolvida para descrever o fluxo de materiais de 

recursos, produtos, resíduos e emissões de uma forma sistêmica. Sua aplicação 

descreve a economia em um setor, de uma empresa ou de uma região, contribuindo 

para a melhoria da produtividade dos recursos e eficiência ambiental, fornecendo 

assim uma base para avaliações comparativas entre regiões (BAHN-WALKOWIAK; 

BLEISCHWITZ; BRINGEZU, 2007).  

 

4.2.2 Avaliações relacionadas a produtos 

 

Avaliações relacionadas a produtos são ferramentas que se concentram 

nas conexões dos fluxos ligados à produção e consumo de determinados bens e 

serviços. Desse modo podem avaliar o uso dos recursos e seus impactos ao longo 

da cadeia de produção, isto é, de seu ciclo de vida. Possibilita, assim, que riscos e a 

ineficiência, durante o processo, tenham um melhor aporte nas tomadas de 

decisões.  

A análise de Ness et al. (2007) destaca o foco dessas ferramentas, 

podendo ser específicas quanto a produtos, como a Avaliação do Ciclo de Vida, ou 

englobar um universo maior de variáveis, a constar nas Avaliações Integradas, item 

a ser melhor detalhado posteriormente, neste mesmo capítulo.  
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Figura 16 – Avaliações da sustentabilidade com enfoque em produtos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ness et al. (2007). 

 

A técnica de Análise do Ciclo de Vida (Life Cycle Assessment – LCA) é 

uma ferramenta de avaliação dos impactos sobre o meio ambiente de um sistema 

compreendendo o conjunto de atividades associadas a todas as fases de vida de um 

produto, processo ou serviço (Fig. 17).  

 

Figura 17 – Estágios do Ciclo de Vida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EPA, 2006. 
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Nessa abordagem, o impacto ambiental gerado é pontuado nos seguintes 

subsistemas: a) extração da matéria-prima, necessária para a fabricação do produto; 

b) fabricação, na qual incluem as transformações da matéria-prima até a manufatura 

do produto final e processo de embalagem; c) distribuição do produto para o 

mercado; d) utilização do produto; e) reparação e manutenção; f) descarte e 

reciclagem (EPA, 2006). 

O objetivo da Análise do Ciclo de Vida (ACV), ao perpassar pelas diversas 

etapas de vida útil de um produto, é melhorar os processos, principalmente no viés 

ambiental. A ACV é regida pela série de Normas ISO 14040, a qual compila um 

inventário de insumos energéticos, materiais e liberações ambientais relevantes; 

avalia os impactos potenciais associados a entradas e saídas e interpreta os 

resultados, na intenção de apoiar o tomador de decisões.  

A Análise de Fluxo de Material (AFM) é um método cujo objetivo é 

quantificar os fluxos e estoques de materiais de um sistema, considerando o sistema 

como um processo, um setor industrial ou uma região de interesse. Essa análise 

emergiu do metabolismo industrial e busca obter uma imagem completa do 

metabolismo dos elementos no sistema. Por cobrir todo o ciclo de um determinado 

elemento, dentro de um limite geográfico e tempo, muitas vezes utiliza-se AFM como 

uma avaliação complementar à Avaliação do Ciclo de Vida. Afinal, os fluxos de 

matérias representam muitos dos problemas locais das sociedades, tais como o 

processo de lixiviação dos aterros sanitários ou mesmo o derramamento de petróleo.  

A ferramenta Análise de Energia do Produto mede a energia necessária 

para a fabricação de um produto ou serviço e inclui os fluxos de energia diretos e 

indiretos, ou seja, contabiliza-se também a energia utilizada para a produção das 

peças que irão compor o produto final, mesmo que essas não tenham sido 

fabricadas pela indústria em questão. Existem, nos processos de análises, também 

referências aos ciclos de vida do produto, mas tudo relacionado à questão energia 

(NESS et al, 2007).  

 

4.2.3 Avaliações Integradas 

 

Rotmans (2006) define Avaliações Integradas como a ciência que lida 

com sistemas integrados e abordagens de problemas complexos da sociedade em 

um contexto baseado em processo. É um ramo novo de pesquisa que se esforça 
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para ter uma compreensão de questões complexas e subsidiar a melhor tomada de 

decisão.  

Uma ampla gama de ferramentas para o gerenciamento de questões e/ou 

sistemas complexos consistem as Avaliações Integradas, onde por diversas vezes 

essas avaliações transpassam a disciplinaridade. Ness et al (2007) apresenta, na 

figura 18, alguns exemplos de Avaliações Integradas que nem sempre são utilizadas 

em problemáticas do desenvolvimento sustentável, tais como análise de multi-

critérios, análise de risco, análise de vulnerabilidade, análise de custo-benefício, mas 

que assim estão categorizadas por avaliarem problemáticas que figuram os limites 

disciplinares. Os modelos, ao simplificarem a realidade na mente humana, sintetizam 

o conhecimento dos elementos do sistema e possibilitam significativamente o 

entendimento relativo a sistemas complexos. Mesmo com o desejo de se 

compreender, prever e modificar esses sistemas, um modelo apenas simula o seu 

comportamento diante da realidade, sendo todos os modelos incompletos, por não 

conterem informações perfeitas (COSTANZA, 1993; MEADOWS, 1998).  

 
Figura 18 - Avaliações da sustentabilidade com enfoque em avaliações integradas. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Ness et al. (2007). 
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Avaliações Integradas podem ser vistas como um quebra-cabeça, por 

fazerem a ponte entre as Ciências Naturais e Sociais, combinando aspectos do 

domínio de ambas sendo bastante utilizados para apoiar decisões relacionadas a 

uma política ou projeto de uma região específica (Fig. 18). Todo mundo vê as partes 

separadas do quebra-cabeça, mas encaixar as peças em um conjunto de tal maneira 

que surja uma imagem integrada é uma arte. Não existindo uma solução única para 

se montar esse quebra-cabeça. Tudo depende da perspectiva que se analisa o 

problema, havendo uma infinidade de possibilidades para se chegar a essa 

integração (GREEUW et al., 2000). 

É importante lembrar que apesar de serem consideradas integradas, por 

Ness et al (2007), essas avaliações nem sempre isoladamente estão direcionadas 

na resolução de problemas da sustentabilidade. Por ser a sustentabilidade complexa 

e dinâmica, a utilização dessas avaliações surge nas diversas etapas de avaliações 

da sustentabilidade, suprindo lacunas que uma única avaliação não cumpriria. Ao 

expor cada uma das avaliações, aqui englobadas por integradas, conhece-se o 

melhor momento de sua utilização.  

Para uma completa visualização dessas avaliações, a figura 18 traz uma 

subdivisão das Avaliações Integradas em oito categorias: modelos conceituais, 

dinâmica de sistema, análise multi-critério, análise de risco, análise da incerteza, 

análise da vulnerabilidade, análise de custo-benefício e análise de impacto. Esta 

última, ainda possui uma nova divisão: a) avaliação de impacto ambiental, b) 

avaliação ambiental estratégica e c) avaliação do impacto na sustentabilidade.  

 

4.2.3.1 Modelos Conceituais 

 

Os Modelos Conceituais, também conhecidos por Modelos Mentais, são 

modelos que existem na mente e mediadores entre a realidade e a mente humana. 

Representam a realidade que as pessoas usam para compreender fenômenos 

específicos. Assim, são utilizados em diversas áreas de conhecimento. Ao descrever 

um sistema, seus componentes e supostas interações, todas baseadas no mundo 

real, os Modelos Mentais podem fazer previsões e tentar explicar o seu 

funcionamento (NESS et al, 2007; AMARAL, 2009). A simulação mental, em 

condições hipotéticas, permite ao usuário conhecer situações já ocorridas (passado) 

e que venham a ocorrer (futuro).  
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Para Kleer e Brown (1981), os modelos mentais são incompletos e estão 

em constante evolução; não são representações precisas de nenhum fenômeno, por 

conter, geralmente, erros e contradições; de forma simplificada explicam fenômenos 

complexos; possuem medidas de incerteza, podendo ser utilizado de forma incorreta 

e podem ser representados por um conjunto de regras de ações e condições.  

 

4.2.3.2 Dinâmica de Sistemas 

 

A Dinâmica de Sistemas é um ramo da Teoria Geral dos Sistemas, criado 

por Jay W. Forrester, que analisa o comportamento de sistemas complexos ao longo 

da variável tempo (MEADOWS, 1998; HJORTH e BAGHERI, 2006). O modelador 

tenta identificar os padrões de comportamento que estão sendo exibidos por 

variáveis importantes em um sistema, em seguida constrói um modelo que possa 

imitar esses padrões. Uma vez que o modelo tenha essa capacidade, pode então 

ser utilizado como um laboratório para os testes de possíveis cenários (RADZICKI e 

TAYLOR, 1997). Diante de tantas variáveis relevantes, softwares são importantes 

para relacionar a estrutura do sistema com o seu comportamento, ao longo do 

tempo, incluindo todas as relações de causa e efeito, atrasos e os enlances de 

retroalimentação. Algo que pode ser visualizado pelo modelo de Dinâmica de 

Sistema por uma estrutura composta por estoque, fluxos, auxiliares e conectores.  

Essa abordagem metodológica tem sido bastante utilizada, em grupos de 

pesquisas dos Estados Unidos, Holanda e Alemanha, nas análises do 

Desenvolvimento Sustentável, por englobar duas características importantes da 

sustentabilidade: sua dinâmica e complexidade.  

A Teoria dos Sistemas apresentada por Karl Ludwig von Bertalanffy 

(1901-1972) e a abordagem Dinâmica de Sistemas, concebida por Jay Wright 

Forrester, possibilitaram estudos quanto ao comportamento de sistemas complexos, 

abordagens teóricas bastante utilizadas na criação de visões de mundo, quando, por 

exemplo, se busca avaliar os limites biofísicos do planeta, a evolução das mudanças 

climáticas ou a possibilidade do desenvolvimento sustentável. 

Um dos estudos científicos resultante dessas abordagens foi “Limites do 

Crescimento”, trabalho do Clube de Roma, o qual apresentou uma necessária 

distinção entre capital natural, capital humano e capital construído, todos enfocados 

como sistemas. 
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4.2.3.3 Análise Multicritério 

 

Apoio Multicritério à Decisão (AMD) ou Análise Multicritério é uma 

abordagem metodológica quali-quantitativa que auxilia o tomador de decisões – 

indivíduo, grupo de pessoas ou comitê técnico – a buscar soluções acerca de um 

problema complexo, identificando suas prioridades diante dos diversos objetivos que 

deva atender, sendo não somente a busca por uma solução ótima, mas uma solução 

de consenso entre os tomadores de decisões.  

O processo de AMD envolve 5 etapas, que facilitam bastante os 

problemas enfrentados por gestores públicos (JANNUZZI, MIRANDA, SILVA, 2009): 

1. Especificar o problema a ser resolvido; 

2. Identificar as possíveis alternativas referentes ao problema 

anteriormente especificado; 

3. Elencar os diferentes agentes decisórios; 

4. Definir, junto com cada agente decisor, os indicadores (e pesos) de 

avaliação das alternativas; e 

5. Buscar o indicador referido a cada critério de avaliação para cada 

alternativa identificada. 

 

AMD é utilizada por gestores públicos na avaliação de programas de 

desenvolvimento regional, por exemplo, por integrar as diferentes opiniões das 

partes interessadas envolvidas na resolução do problema. Por ser uma ferramenta 

de comparação dos diferentes pontos de vistas das partes interessadas, recorre-se a 

esta abordagem em avaliações ex-ante de projeto públicos. 

 

4.2.3.4 Análise de Risco e da Incerteza 

 

Análise de risco consiste em uma avaliação objetiva do risco em que 

suposições e incertezas são apresentadas e consideradas. Por ser difícil medir as 

suposições e incertezas, existe uma grande possibilidade de erros para tal análise. 

O risco pode ter um alto potencial de perda e uma baixa probabilidade de 

ocorrência, ou baixo potencial de perda e alta probabilidade de ocorrência. Em 

teoria, ambos são de igual prioridade, mas, na prática, quando confrontado com a 

escassez de recursos, especialmente do tempo, possuem suas diferenças. Quando 
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utilizado em decisões financeiras, saúde pública ou decisões ambientais a perda 

pode ser expressa em termos de valores monetários, para assim quantificar em uma 

métrica comum. E a perda é a descrição do resultado – como aumento da incidência 

de contaminação do solo ou de câncer de mama (EPA, 2013). 

Esta abordagem consiste em: a) identificar e caracterizar as ameaças, b) 

avaliar a vulnerabilidade, c) determinar o risco, e) identificar formas de reduzir o 

risco, f) priorizar medidas de redução de risco. Desse modo, se identifica, avalia e 

prioriza os riscos.  

A inserção dessa ferramenta nas problemáticas ambientais trouxe uma 

relação muito mais estreita com a suscetibilidade e vulnerabilidade dos sistemas 

ambientais, sempre associados à origem antrópica (MARANDOLA JR e HOJAN, 

2004).  

Percebe-se que o risco está intimamente ligado com a incerteza. São dois 

os tipos de incertezas: incerteza estocástica, que se refere à variabilidade natural do 

sistema, e a incerteza fundamental, que consiste na incapacidade de prever devido 

à falta de conhecimento sobre o sistema. Análise de Risco e da Incerteza envolvem 

os dois tipos de incerteza e ambas são também utilizadas em fenômenos sociais ou 

naturais, principalmente pela falta de conhecimento dos subsistemas - social ou 

natural ou ambos (Ness et al. 2007). 

 

4.2.3.5 Análise de Vulnerabilidade 

 

A Análise da Vulnerabilidade consiste no processo que identifica, 

quantifica e prioriza as vulnerabilidades em um sistema, tendo bastante semelhança 

com as avaliações de riscos. Quando relacionada ao desenvolvimento sustentável, 

analisa-se a vulnerabilidade do sistema sociedade-natureza, o qual se baseia em 

sinergia entre os subsistemas humanos e biofísicos e como eles são afetados por 

processos operacionais no espaço-temporal diferentes escalas (TURNER et al. 

2003). Um bom exemplo desse tipo de avaliação são os relatórios do IPCC, os quais 

identificam o quanto os sistemas sociedade e natureza são vulneráveis às alterações 

climáticas. 
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4.2.3.6 Análise de Custo-benefício 

 

Análise de custo-benefício é uma ferramenta da Economia utilizada para 

avaliar as propostas de investimento público ou privado, pesando-se os custos de 

um programa ou projeto em relação aos benefícios esperados. Quando abordada 

em questões da sustentabildade, essa ferramenta pode pesar os custos e benefícios 

sociais e/ou ambientais de programas ou projetos para o bem-estar da sociedade 

(Ness et al., 2007). 

 

4.2.3.7 Avaliação de Impactos 

 

Avaliação de Impactos é composta por ferramentas de previsão utilizadas 

principalmente no processo de aprovação de projetos. Ness et al. (2007) destaca as 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e 

Avaliação de Impacto na Sustentabilidade como exemplos de Avaliações de 

Impactos. 

No ano de 1969, pela necessidade do governo dos Estados Unidos dar 

enfoque ambiental aos seus projetos de desenvolvimento, foi criada a Lei de Política 

Ambiental, conhecida como NEPA (National Environmental Policy Act). Esta teve 

como intuito exigir que “[...] as agências federais integrem os valores ambientais em 

seus processos de decisão, considerando os impactos ambientais das suas ações 

propostas e alternativas razoáveis para essas ações1” (EPA, 2010). Esperava-se 

que esta abordagem pudesse inserir potenciais danos ambientais diretamente 

associados à implementação destes projetos (TEIXEIRA, 2008).  

A Associação Internacional de Avaliação de Impactos2 define AIA como: 

“[...] o processo de identificação, previsão, avaliação e mitigação dos efeitos 

relevantes – biofísicos, sociais e outros – de propostas de desenvolvimento antes 

das decisões fundamentais serem tomadas e de compromissos serem assumidos” 

(IAIA, 2009, p.2). 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) entra na pauta ambiental por 

meio da Ciência da Administração, que empresta um de seus níveis – o estratégico 

                                                 
1
 The National Environmental Policy Act (NEPA) requires federal agencies to integrate environmental 

values into their decision making processes by considering the environmental impacts of their 
proposed actions and reasonable alternatives to those actions. 
2
 International Association for Impact Assessment (IAIA).  
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– para nortear organizações públicas ou privadas, como o Estado e assim descobrir 

caminhos a seguir diante da busca do uso sustentável de recursos naturais cada vez 

mais finitos, algo comum ao interesse coletivo, e por sua vez a nova Administração 

Pública. Surgiu como uma proposta de incluir a variável ambiental no planejamento 

estratégico do governo e assim fazer-se presente nas políticas, planos, programas 

(PPP) e projetos.  

AAE pode ser conceituada por:  

 

É um instrumento de política ambiental que tem por objetivo auxiliar, 
antecipadamente, os tomadores de decisões no processo de identificação e 
avaliação dos impactos e efeitos, maximizando os positivos e minimizando 
os negativos, que em uma dada decisão estratégica – a respeito da 
implementação de uma política, um plano ou um programa – que poderia 
desencadear no meio ambiente e na sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais, qualquer que seja a instância de planejamento (MMA, 2002, p. 13).  
 
A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento de avaliação de 
impactos de natureza estratégica cujo objectivo é facilitar a integração 
ambiental e a avaliação de oportunidades e riscos de estratégias de acção 
no quadro de um desenvolvimento sustentável. As estratégias de acção 
estão fortemente associadas à formulação de políticas, e são desenvolvidas 
no contexto de processos de planejamento e programação (PARTIDÁRIO, 
2007, p.9).  

 

Os objetivos e benefícios da AAE indicam a possibilidade de se inserir o 

Desenvolvimento Sustentável devido à sua capacidade integrativa de analisar 

padrões em diversas instâncias (COSTA; BURSZTYN; NASCIMENTO, 2009). Mas a 

aplicação da AAE necessita de uma estrutura política integrada e de 

sustentabilidade com objetivos de desenvolvimento sustentável e metas bem 

definidas que servirão para fundamentar a avaliação. Além disso, é importante a 

transparência do processo de decisão, pois a AAE é um instrumento público (MMA, 

2002).   

Para alguns autores a Avaliação Ambiental Estratégica apresenta-se 

como substituta da AIA, mas para outros ela é complementar.  

A AIA possui uma visão restrita aos resultados de projetos específicos 

enquanto que a AAE propõe uma visão sistêmica dos impactos (COSTA; 

BURSZTYN; NASCIMENTO, 2009). Outro ponto está no fato de que na Avaliação de 

Impactos Ambientais já se conhece o que se vai avaliar e já há uma tomada de 

decisão para concretizar a implementação dos objetivos de desenvolvimento. Ou 

seja, a avaliação será abordada junto a uma decisão já estabelecida. Enquanto que 
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na Avaliação Ambiental Estratégica o que existe é uma ideia do que se vai avaliar. O 

seu caráter estratégico está na capacidade de unir a percepção dos diferentes 

setores interessados na construção de ações para a implementação dos objetivos 

de desenvolvimento.  

Através desta comparação, percebe-se que a AAE é um processo mais 

complexo. A AAE não tem como intenção prever impactos ambientais, afinal toda 

ação humana impacta de alguma forma o ambiente natural, nem mitigar essas ações 

– essa função ainda permanece na ferramenta Avaliação de Impactos Ambientais 

(AIA) - mas de determinar um rumo estratégico, isto é, orientar os esforços na 

direção mais correta.  

A Avaliação de Impacto na Sustentabilidade é uma ferramenta política 

para a avaliação prévia das implicações econômicas, sociais e ambientais de uma 

negociação comercial. Essa avaliação foi desenvolvida em 1999, pelo Departamento 

de Negócios da União Europeia, e desde então tem sido revisado e direcionado às 

grandes negociações multilaterais, regionais ou bilaterais na União Europeia. Assim 

essa ferramenta busca integrar a sustentabilidade na política comercial, informando 

os negociadores das condições sociais, consequências ambientais e econômicas de 

um acordo comercial. Além de disponibilizar informações sobre os potenciais 

impactos para todos os atores sociais envolvidos (EUROPEAN COMISSION, 2006).  

De modo geral, as ferramentas relativas a projetos são utilizadas em 

avaliações com escala local, enquanto avaliações de políticas possuem um foco do 

local para o global. No contexto temporal, essas ferramentas são utilizadas no ex-

ante e freqüentemente são efetuados cenários (Fig. 19). 

Ness et al (2007) enfatiza a inserção das Avaliações da Sustentabilidade 

nos recortes temporais – retrospectivas, passado (ex-post) e prospectivas, futuro 

(cenários) - apresentando o fator intergeracional como um item fundamental para a 

sustentabilidade. 

Percebe-se que cada avaliação possui também uma melhor resposta 

quanto ao fator temporal. Os indicadores/ índices, por determinarem o estado do 

fenômeno analisado, inserem-se como avaliações retrospectivas, enquanto as 

avaliações integradas por prospectivas.  
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Figura 19 - Avaliações da sustentabilidade. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Ness et al. (2007). 

 

Não somente o fator tempo caracteriza uma Avaliação da 

Sustentabilidade, pode-se afirmar que três itens são importantes para torná-las 

efetivas (NESS et al., 2007): 

1. Período Temporal – Recorte temporal no qual a ferramenta irá avaliar 

a sustentabilidade. Caso refira-se ao passado, trará algo descritivo (ex-post). 

Quando indicar previsões do futuro (ex-ante) apresentará cenários; 

2. Foco – Sua área de cobertura. A ferramenta tem como objetivo a 

análise de um produto específico (ciclo de vida, por exemplo) ou subsidiará 

mudanças políticas; 

3. Nível de Integração – Capacidade da ferramenta integrar a análise de 

seus domínios social, ecológico e econômico.  
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Lotze-Campen (2008) acreditando que as ferramentas de Avaliações 

Integradas precisam estar mais direcionadas com o seu campo de ação apresenta 

um novo agrupamento, que as subdivide em:  

a) Modelos biofísicos;  

b) Modelos sócio-econômicos; e  

c) Modelos integrados. 

 

Figura 20 - Avaliação da sustentabilidade, segundo grau de integração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Lotze-Campen (2008). 

 

Esta categorização (Fig. 20), além de refletir os avanços quanto às 

avaliações, traz um direcionamento de sua utilização e principalmente, nível de 

integração. Algo pontuado anteriormente com Ness et al. (2007) e que possui um 

detalhamento intencional quanto a Avaliações Integradas, pelo próprio enfoque 

desta pesquisa.  

Pesquisas sobre mudanças climáticas têm impulsionado novas 

metodologias para modelos biofísicos, os quais, em análise de sustentabilidade, 

enfocam também ciclos hidrológicos, poluição atmosférica/ terrestre ou processos 

biogeoquímicos, algo que pode ser considerado integrado, no sentido estrito 

(LOTZE-CAMPEN, 2008). Isso porque sua abordagem teórica considera os impactos 

humanos como uma ação exógena ao sistema natural.   
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Os modelos climáticos centralizam suas atenções nos processos 

atmosféricos e fluxos de carbono entre a atmosfera, oceanos e biosfera, fornecendo 

conexões explícitas com esses subsistemas. Os modelos hidrológicos contabilizam o 

impacto humano, mas também da vegetação, do clima e as condições do solo, 

condicionantes que influenciam os ciclos biogeoquímicos. 

Os modelos sócio-econômicos trazem como preocupação central a 

economia, diversas vezes analisada como um sistema independente, sendo 

abordada por setores tais como energia, transporte, agricultura, mudança 

demográfica e saúde pública. Enquanto os aspectos sociais são contemplados pela 

distribuição de renda, emprego e educação. Nessa abordagem as condições 

ambientais são tratadas como ação exógena ao então sistema economia.   

Os modelos integrados, diferentemente dos anteriores citados, abordam 

os aspectos biofísicos e sócio-econômicos como elementos endógenos do sistema. 

Percebe-se assim que os modelos biofísicos e sócio-econômicos aprofundam-se em 

suas disciplinaridades, enquanto os modelos integrados, como o nome já informa, 

integram muitos dos modelos biofísicos e sócio-econômicos acoplando outras 

ferramentas, a depender do enfoco do estudo interdisciplinar.  

Podem ser exemplos dos modelos integrados estudos relativos ao uso da 

terra, os quais integram componentes econômicos – agricultura, silvicultura e a 

infraestrutura – com representações das condições ambientais importantes as 

atividades humanas como solo, água, clima e cobertura vegetal (LOTZE-CAMPEN, 

2008).  

Outra categorização da Avaliação de Sustentabilidade foi elaborada por 

Ridder et al. (2007). Essa aloca as ferramentas não somente quanto ao 

direcionamento de sua utilização, mas principalmente dessa utilização diante das 

fases de evolução da Avaliação Integrada. Essa abordagem surgiu devido à rapidez 

com que as Avaliações Integradas têm adentrado nos diferentes níveis de 

governança, vista como um procedimento para melhorar a tomada de decisão em 

programa, política ou projetos, mas que na prática sofre críticas, por não estarem 

cumprido com a real integração.  

Um dos pontos mais observados por Ridder et al. (2007) é que não existe 

uma abordagem única de avaliação integrada que forneça uma base útil para as 

diferentes fases de Avaliação Integrada. Em vez disso, cada fase de uma Avaliação 

Integrada necessita de ferramentas de abordagem específica, por terem 
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características únicas em suas etapas do processo de análise, que podem ser 

divididas em quatro fases: 

 Fase I – Análise do problema. Faz-se necessário conhecer a fundo o 

problema a ser analisado e para tal, a participação das partes interessadas, que 

estejam diretamente envolvidas com as conseqüências de uma possível solução, 

precisa acontecer para que o problema seja também definido e moldado por eles, 

evitando-se incertezas. Ferramentas participativas são extremamente importantes 

nesta fase; 

 Fase II – Busca de opções. Após o consenso sobre o problema, 

buscar as diferentes opções de soluções para se resolver o problema é a próxima 

etapa. Nesta fase as ferramentas de cenários permitem fazer uma previsão dos 

efeitos e impactos dessas possíveis soluções acrescidas de parâmetros que 

priorizem a fase anterior – a inclusão das partes interessadas; 

 Fase III – Análise da melhor opção. Esta fase consiste em um 

momento de caracterização e análise detalhada dos cenários apresentados. A 

escolha entre a melhor opção, diante dos efeitos esperados e menores impactos 

gerados. Pode ser inserida como ferramenta, nesse momento as Análises Multi-

critério; e 

 Fase IV – Processo de monitoramento da política implementada diante 

do processo de tomada de decisão, fase na qual os indicadores de sustentabilidade 

pode ser incluídos. 

 

Vale lembrar que diferentes ferramentas não são apenas aplicadas às 

diferentes fases de análise das Avaliações Integradas, mas também aos diferentes 

problemas que por ela sejam estudados. Percebe-se a necessidade de se conhecer 

qual a abordagem de análise se busca quando se avalia um problema, para que seja 

aplicada de forma que possa lhe fornecer as melhores respostas, evitando 

incertezas quanto ao conhecimento ou percepção de análise. Assim, conhecer o 

objeto de estudo é o ponto-chave do início de qualquer avaliação. 

Com a busca por ferramentas que melhor avaliem o Desenvolvimento 

Sustentável, um fenômeno complexo, multi-dimensional e com amplitude e 

profundidade (ROTMANS, 1998; 2006), tem ocorrido um crescimento em uso das 

Avaliações Integradas da Sustentabilidade, fenômeno a ser melhor entendido. 
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4.3 Avaliações Integradas da Sustentabilidade  

 

Cada vez mais as Avaliações Integradas da Sustentabilidade (Integrated 

Sustainability Assessment - ISA) têm sido utilizadas e impulsionadas pelo 

surgimento de questões complexas, que diretamente influenciam os domínios 

econômicos, ecológicos e ambientais. ISA tem por objetivo analisar a 

sustentabilidade a qual possui um foco exploratório, a longo prazo, e é orientada a 

buscar ferramentas que melhor possam abordar o sistema sociedade-natureza 

(ROTMANS, 2006). São características dessas avaliações: 

a) Analisar a dinâmica do Desenvolvimento Sustentável, por meio de 

modelos de avaliações integradas; 

b) Fazer previsões utilizando a metodologia de cenários; 

c) Avaliar o processo de Desenvolvimento Sustentável, utilizando-se de 

um conjunto de indicadores de sustentabilidade; 

d) Possibilitar a utilização de métodos participativos em seu processo. 

 

Quando o seu foco visa a planos ou programas políticos, a escolha da 

melhor opção para a tomada da decisão torna-se mais ampla, devido à escala, 

contemplando um número significativo de atores sociais a constarem na avaliação. 

ISA passa então a ser decisiva com as suas projeções de cenários para subsidiar os 

tomadores de decisão. 

Os métodos de ISA podem ser divididos em dois tipos: a) Métodos 

Analíticos e b) Métodos Participativos. Enquanto os Métodos Analíticos têm raízes 

nas Ciências Naturais, os Métodos Participativos situam-se nas Ciências Sociais. 

Métodos Analíticos são definidos com as fases da análise do modelo, 

análise de cenários e do risco, com quadros analíticos que representam a sua 

estruturação dos conhecimentos científicos e sua forma de integração. Os Métodos 

Participativos envolvem uma infinidade de métodos, que têm como objetivo comum 

envolver as partes interessadas no processo de análise que não sejam os cientistas 

(ROTMANS, 1998).  

São cinco as dimensões do Desenvolvimento Sustentável necessárias a 

constar nos modelos de ISA (Van der BERGH e KIJKAMP, 1991; 1994):  

1) Equidade intergeracional;  

2) Ligações inter-regionais e trade-off;  
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3) Uso múltiplo,  

4) Incerteza a longo prazo e  

5) Integração econômico-ecológico. 

 

A equidade intergeracional traz a responsabilidade com o bem-estar das 

gerações que ainda estão por vir e pode ser inserida pela variável tempo. O 

horizonte-tempo em análises que cobrem a sustentabilidade é em geral longo, 

solicitando no mínimo um período de vida que cubra duas gerações, necessário a 

conter tendências e mudanças na estrutura do sistema. Com relação às ligações 

inter-regionais e trade-offs, a limitação espacial será determinada pela 

disponibilidade de dados seguros, que possibilitem incluir também a variável tempo, 

bem como as interações e feedbacks dos subsistemas.  

Vale lembrar que quando se utiliza uma análise da sustentabilidade 

planetária, considera-a como um sistema fechado, enquanto quando se analisa um 

sistema regional, esse é visto como um sistema aberto, onde processos econômicos 

e físico-ecológicos transpassam as fronteiras. O fato dos recursos ou ecossistemas 

terem usos múltiplos oferece utilidade ao mesmo tempo e por interesses diversos. 

Há então a necessidade de se sistematizar os diferentes serviços ecossistêmicos 

prestados com os respectivos usos potenciais e potenciais efeitos ecológicos e 

econômicos, para assim se conhecer os potenciais conflitos de uso e os trade-offs 

adequados. 

A incerteza a longo prazo insere-se no longo horizonte de tempo 

conjuntamente com as interações econômico-ecológicas, que traz em si o risco, que 

vem pela simulação de cenários.  

A integração econômica-ecológica explicita a dinâmica do que se busca 

avaliar na qual deve constar uma abordagem completa ou geral, onde toda a 

estrutura econômica deve ser incluída conjuntamente com a descrição do ambiente 

natural; os impactos das atividades produtivas econômicas e de consumo sobre o 

ambiente natural e a presença dos feedbacks da ecologia para a economia (Van der 

BERGH e KIJKAMP, 1991; 1994). 

Para todo esse conjunto de pré-requisitos a ser considerado em modelos 

de Avaliação Integrada da Sustentabilidade não se pode esquecer que necessitam 

estar pautados em uma reflexão teórica profunda sobre os conceitos utilizados e do 

que se busca avaliar, isto é, um profundo conhecimento teórico do Desenvolvimento 
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Sustentável. Avaliações, entre as suas múltiplas formas, são projetadas para trazer o 

viés científico como suporte aos processos decisórios políticos. Desse modo, um 

modelo ISA poderá transpor a academia e subsidiar tomadores de decisões. 

 

4.4 Sustentabilidade na Tomada de decisão 

 

Uma avaliação deve apoiar e apresentar aos tomadores de decisões as 

possibilidades existentes quanto ao cumprimento de objetivos e metas, previamente 

estabelecidas. Para tal, ela necessita ser vista como parte integrante do processo de 

decisão dos gestores. Mesmo com os avanços metodológicos, projetos e 

empreendimentos continuam a impactar negativamente o ambiente, e quando esses 

impactos locais e globais são somados, percebe-se que ainda existem falhas no 

progresso rumo ao Desenvolvimento Sustentável. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável já passou por diversas 

definições, desde a proposta conceitual do Relatório de Brundtland, por aplicações 

em projetos e agora busca algo maior – políticas, planos ou programas de governo. 

Contudo um gestor público (presidente, governador ou prefeito) para melhor ser um 

tomador de decisões precisa conhecer as suas opções, inclusive de forma 

estratégica, como, por exemplo, entre gerar empregos imediatos ou exaurir recursos.   

As decisões podem ser tomadas em três níveis organizacionais: local, 

nacional e internacional. No local, as decisões são tomadas pelos indivíduos ou 

pequenos grupos; na esfera nacional, por decisores públicos ou privados e na 

internacional, estes tomadores de decisão baseiam-se em convenções 

internacionais ou acordos multilaterais (AM, 2005).  

A tomada de decisão em um processo de sustentabilidade requer além de 

uma visão interdisciplinar a inclusão da figura do risco e da incerteza (AM, 2005), 

bem como a compreensão da dinâmica das relações entre os subsistemas 

sociedade humana e natural.  Como visto anteriormente, são diversas as avaliações, 

hoje, direcionadas a mensurar a sustentabilidade. E essas avaliações perpassam 

por diversas etapas, indo desde um melhor conhecimento do desenvolvimento 

sustentável como um fenômeno complexo e dinâmico até por ações, pautadas em 

metas locais ou globais, algo que pode ser visualizado na figura 21. 
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Figura 21 - Ferramentas para avaliações integradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EEA (2013). 

 

 

As decisões são tomadas, no presente, a partir de um cenário montado 

para o futuro, o qual possui um leque de oportunidades com variações em torno 

desse cenário-base (EHRLICH, 2004). O ponto chave para a tomada de decisão é, 

então, a percepção do futuro. Em se tratando de um novo modelo de 

desenvolvimento que abrange do local ao global, essa decisão não é individual. 

Contudo, a informação tem o seu destaque para a melhor tomada de decisão, mas o 

seu entendimento, acesso ou transparência nem sempre possui acessibilidade a 

todos os interessados no futuro. 

Os resultados das avaliações funcionam como dados de entrada no 

processo de planejamento, auxiliando na implementação de medidas necessárias 

para se alcançar a sustentabilidade desejada. Durante o Processo de Planejamento, 

a tomada de decisão surge no momento em que há a necessidade de se fazer uma 

escolha. Esta escolha precisa estar pautada também nas decisões das partes 
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interessadas (Fig. 22), a um nível de integração, a depender do foco dessa 

avaliação. 

 

Figura 22 - Esboço do Processo de Decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Rotmans (1998). 

 

 

O Desenvolvimento Sustentável é um conceito que denota a necessidade 

de condições para que o fenômeno ocorra, tais como uma participação mais ativa 

seus atores sociais - academia, o governo e a sociedade civil, inclusive na 

formulação da terminologia sustentabilidade (ROTMANS, 1998). A transição à 

sustentabilidade exige mudanças e, embora iniciada, está longe de ser evidenciada 

por abordagens disciplinares. Os modelos de avaliações integradas da 

sustentabilidade inserem-se nessa perspectiva: orientar os tomadores de decisões 

na busca pela sustentabilidade, a longo prazo, diante da relação complexa entre 

sociedade-natureza, melhor definida por um processo de longo prazo de atividades 

econômica, progresso tecnológico, crescimento demográfico, fluxo de materiais e 

interação econômica-ecológica (Van der BERGH e KIJKAMP, 1994). 

 

 

Atores Sociais Cientistas 

Demanda de Informações Fatos e Incertezas 

Avaliação 

Tomada de Decisão 

Estratégias 



5 ÍNDICE CIÊNCIA DA SUSTENTABILIDADE: uma proposta de avaliação 

 

Se pudéssemos saber primeiro onde estamos e para onde estamos 
tendendo, poderíamos avaliar melhor o que fazer e como fazê-lo. (Abraham 
Lincoln) 

 

 

A Ciência da Sustentabilidade enfoca as interações dinâmicas entre a 

natureza e a sociedade, incluindo a ação humana sobre o meio ambiente e os 

impactos ambientais sobre os seres humanos, solicitando um olhar sistêmico e 

interdisciplinar. Sua origem vem do conceito de Desenvolvimento Sustentável 

proposto pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também 

conhecida como Comissão Brundtland, sendo reconhecida como uma questão-

chave a ser enfrentada pela sociedade do século XXI (KOMIYAMA e TAKEUCHI, 

2006). Com objetivos de longo prazo, necessidade de visão integrada e holística, 

abordagem inter ou transdisciplinar e metodologia que perpassam pelo 

desenvolvimento de indicadores, cenários, análise de riscos, avaliações 

participativas e de planejamento, essa ciência é muito mais definida pelos problemas 

do desenvolvimento sustentável que aborda, do que pelas disciplinas que emprega 

(CLARK, 2007; WIEK et al, 2011), tornando-se assim prioritária para a transição da 

sustentabilidade. 

Com uma acelerada inserção na Academia, a Ciência da Sustentabilidade 

tem evoluído em contribuições por meio das pesquisas desenvolvidas em diversos 

países, a destacar nos Estados Unidos - Programa de Ciência da Sustentabilidade 

na Universidade de Harvard1, do Instituto para a Sustentabilidade, Energia e Meio 

Ambiente, da Universidade de Illinois2, da Escola de Sustentabilidade da 

Universidade Estadual do Arizona3, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT) -; no Canadá pelo Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável 

(IISD)4; no Reino Unido pelo Centro Tyndall para Pesquisas sobre Mudanças 

Climáticas5, uma rede de universidades com sede na Universidade de East Anglia;  

na Alemanha pelo Instituto Potsdam para a Pesquisa do Impacto Climático (PIK)6; na 

                                            
1
 Sustainability Science Program. Disponível em: http://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/programs/sustsci/about-us 

2
 Institute for Sustainability, Energy and Environment. Disponível em: http://sustainability.illinois.edu/research.html 

3
 School of Sustainability. Disponível em: http://schoolofsustainability.asu.edu/about/school-of-sustainability.php 

4
 International Institute for Sustainable Development. Disponível em: http://www.iisd.org/ 

5
.Tyndall Centre for Climate Change Research Disponível em: http://www.uea.ac.uk/estates/environmentalpolicy/esd 

6
 Potsdam Institute for Climate Impact Research. Disponível em: https://www.pik-potsdam.de/institute 
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Suécia pelo Centro de Resiliência de Estocolmo (SRC)7; na Itália pelo Centro 

Interuniversitário de Pesquisa sobre o Desenvolvimento Sustentável (CIRPS), uma 

rede com sede na Universidade Sapienza de Roma; enquanto no Japão a Ciência 

da Sustentabilidade, em 2005, tornou a Universidade de Tokyo sede do Programa 

de Ciência da Sustentabilidade8 do país, inaugurando o Sistema Integrado de 

Pesquisa para a Sustentabilidade da Ciência (IR3S)9, onde diversas IES do Japão 

desenvolvem estudos de sustentabilidade com foco na Ásia. 

No Brasil, essa também tem sido uma tendência, não exatamente por 

meio de grupos de pesquisas, algo pouco comunicado pelas próprias IES, mas 

através de Programas de Pós-Graduações que elegeram a sustentabilidade como 

um campo científico, os quais estão inseridos nas áreas Interdisciplinar e das 

Ciências Ambientais.  

Essa pesquisa de doutorado utilizou-se da construção de um conjunto de 

indicadores que pudessem avaliar e apresentar a contribuição dos Programas de 

Pós-Graduações do Brasil para a Ciência da Sustentabilidade. Embora se saiba que 

um Programa de Pós-Graduação para ser criado dependa da anuência de sua IES 

de origem, é preciso ter o conhecimento de que para se manter necessita de 

docentes e discentes motivados. Assim, ao apresentar os caminhos percorridos 

pelos Programas de Pós-Graduações do Brasil na Ciência da Sustentabilidade, 

revela-se também, os pontos positivos e negativos, que possam melhor direcioná-los 

e principalmente inserir na Pós-Graduação brasileira no mesmo eixo das pesquisas 

internacionais sobre sustentabilidade. Elegeu-se para tal objetivo a construção de 

um índice e a utilização de indicadores que pudessem melhor retratar a evolução 

desses Programas. 

 

5.1 Mensuração do Índice Ciência da Sustentabilidade (ICS) 

 

O uso de indicadores foi adotado por ser uma ferramenta bastante 

difundida em gestão, sendo utilizada desde a implementação até o monitoramento 

de estratégias e seu progresso, do que se pretender alcançar. Posteriormente, essa 

ferramenta possui uma grande flexibilidade, ao trabalhar com métricas quantitativas, 

bem como possibilitar que resultados qualitativos possam também ser transpostos 

                                            
7
 Stockholm Resilience Centre (SRC). Disponível em: http://www.stockholmresilience.org/ 

8
 Graduate Program in Sustainability Science. http://www.sustainability.k.u-tokyo.ac.jp/# 

9
 Integrated Research System for Sustainability Science (IR3S). Disponível em: http://en.ir3s.u-tokyo.ac.jp/ 
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em quantitativos, algo que facilita a comunicação dos resultados aos diversos 

públicos-alvos. Conceitualmente um indicador é um valor derivado de parâmetros 

que aponta informações acerca da descrição de um estado do fenômeno analisado 

(OECD, 1993). Devido à necessidade de incorporar diversos dados a compor melhor 

a realidade de uma informação-resposta dos indicadores aqui propostos, utilizou-se 

também de índices, que nada mais são do que um indicador que combina ou agrega 

vários outros indicadores, em níveis ou escala (RABELO e LIMA, 2007; 2012).  

O Índice Ciência da Sustentabilidade (ICS) foi composto por 42 

indicadores distribuídos em 9 dimensões: 1) Áreas Prioritárias de Conhecimento, 2) 

Dimensões da Sustentabilidade, 3) Competências Formadas, 4) Dimensões da 

Interdisciplinaridade, 5) Pesquisas Realizadas, 6) Fomento à Pesquisa, 7) 

Comunicação da Produção Científica, 8) Legitimação Científica e 9) Apropriação dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. De modo geral, os indicadores foram 

escolhidos pela sua universalidade, isto é, podem ser replicados em qualquer 

Programa de Pós-Graduação que enfoque pesquisas sobre sustentabilidade, além 

de permitir comparações a longo prazo, pois os dados partiram de plataformas 

confiáveis e públicas, que são alimentadas anualmente.  

Com o propósito de apresentar uma hierarquia frente às ações desses 

Programas e compará-las, o Índice Ciência da Sustentabilidade (ICS) pode 

apresentar suas potencialidades e, principalmente, pontos que necessitam ser 

revistos para um melhor reconhecimento nacional e inserção internacional de sua 

produção científica. A proposta de avaliação constou de quatro etapas: 1) Obtenção 

dos indicadores e operacionalização, 2) Padronização dos dados, 3) Cálculo de 

subíndices referentes a cada dimensão avaliada, e 4) Cálculo do Índice Ciência da 

Sustentabilidade.  

Devido a muitos dos dados terem sido obtidos junto aos Cadernos de 

Indicadores da Capes, variando assim em termos de grandezas numéricas, foi 

necessária uma padronização, para ajustá-los aos valores máximo de 1 (um) e 

mínimo de 0 (zero), respectivamente a sim ou não, se adequando aos demais 

dados.  Para tal foi utilizada a expressão10 (1): 

 

 

                                            
10

 LIMA e KHAN, 2011. 
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Sendo: 
Ipji= Valor padronizado do indicador j no i-ésimo Programa de Pós-Graduação 
Iji= Valor do indicador j no i-ésimo Programa de Pós-Graduação 
Ijr= Valor do indicador j no Programa com menor número relativo aos demais 
Ijm= Valor do indicador j no Programa com maior número relativo aos demais 

 

No cálculo dos subíndices referentes às nove dimensões, isto é, Índice de 

Áreas Prioritárias de Conhecimento (IAPC), Índice Dimensões da Sustentabilidade 

(IDS), Índice Competências Formadas (ICF), Índice Dimensões da 

Interdisciplinaridade (IDI), Índice Pesquisas Realizadas (IPR), Índice Fomento à 

Pesquisa (IFP), Índice Comunicação da Produção Científica (ICPC), Índice 

Legitimação Científica (ILC) e Índice Apropriação dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (IAODS) utilizou-se da expressão10 (2): 

 

     
 

 
 ∑    

 

   

 

 
Sendo: 
Iiw = Índice no í-ésimo Programa ou Curso de Pós-Graduação (0≤Ii≤1) 
w= Dimensão avaliada (1,..., k) 
i = Programas de Pós-Graduação com enfoque na sustentabilidade (1,...,12) 
j = Indicadores componentes da w-ésima dimensão (1,...,n) 

 

Por fim, o cálculo do Índice Ciência da Sustentabilidade (ICS) foi realizado 

por meio da média aritmética dos subíndices correspondentes a cada dimensão, 

como mostra a expressão (3):  

 





k

w

iWi I
k

ICS
1

1
 

 
Sendo: 
ICSi = Índice da Ciência da Sustentabilidade no i-ésimo Programa ou Curso de Pós-Graduação 

 

 

Para uma melhor clareza quanto à proposta metodológica referente ao 

Índice da Ciência da Sustentabilidade (ICS) foi desenvolvido um framework o qual 

insere todos os índices e indicadores a compô-lo (Figura 23). 

 

(3) 

(1) 

(2) 
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Figura 23 – Framework Ciência da Sustentabilidade. 

 

 

 

Fonte: Autora, 2014. 
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Os valores obtidos pelo índice construído variam entre 0 (pior condição) e 

1 (melhor condição). Para uma melhor alocação dos resultados obtidos, o Índice 

Ciência da Sustentabilidade (ICS) utilizou a faixa de desempenho (Tabela 1) 

adaptada do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013) e 

Prescott-Allen, 2001. 

 

Tabela 1 – Faixa de desempenho do Índice Ciência da Sustentabilidade. 

Banda Valores Descrição 

Excelente 1,000-0,800 Performance desejada, 
objetivo plenamente alcançado 

Bom 0,799-0,700 Performance aceitável, 
objetivos quase atendidos 

Médio 0,699-0,600 Performance neutra ou em 
transição 

Baixo 0,599-0,500 Performance indesejável 

Base 0,499-0,000 Performance inaceitável, base 
da escala 

        Fonte: Adaptado de PNUD, 2013 e Prescott-Allen, 2001. 

 

A figura 24 apresenta, de forma hierárquica, a descrição das dimensões e 

indicadores adotados na composição do Índice Ciência da Sustentabilidade (ICS) do 

framework anteriormente apresentado, apenas a título de uma melhor visualização.  

 

Figura 24 - Indicadores do Índice Ciência da Sustentabilidade (ICS).  

CIÊNCIA da SUSTENTABILIDADE  

Áreas Prioritárias de 
Conhecimento 

C1 Programas de Pós-graduação interdisciplinares na 
IES 

C2 Programas de Pós-graduação na área de Ciências 
Ambientais na IES 

C3 Programas totais de Pós-graduação oferecidos 
pela IES  

Dimensões da 
Sustentabilidade 

C4 Conceitos normativos  

C5 Estado dos ecossistemas 

C6 Impactos nos ecossistemas 

C7 Impactos nas sociedades humanas 

C8 Tecnologias e mercados eficientes 

Competências Formadas C9 Competência pensamento sistêmico 

C10 Competência antecipatória 

C11 Competência normativa 

C12 Competência estratégica 

C13 Competência interpessoal 

Dimensões da 
Interdisciplinaridade 

C14 Docentes participantes por projeto de pesquisa 

C15 Mestrandos participantes por projeto de pesquisa 

C16 Doutorandos participantes por projeto de pesquisa 
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Pesquisas Realizadas C17 Dissertações relacionadas à sustentabilidade 

C18 Teses relacionadas à sustentabilidade 

C19 Grupos de pesquisa relacionados ao termo 
sustentabilidade no Programa  

C20 Grupos de pesquisa relacionados ao termo 
sustentabilidade na IES sede do Programa  

C21 Grupos de pesquisa relacionados ao termo 
desenvolvimento sustentável no Programa  

C22 Grupos de pesquisa relacionados ao termo 
desenvolvimento sustentável na IES sede do 
Programa  

Fomento à Pesquisa C23 Bolsas concedidas ao Mestrado  

C24 Bolsas concedidas ao Doutorado 

C25 Financiamento por projetos de pesquisa  

Comunicação da Produção 
Científica 

C26 Site do Programa de Pós-Graduação 

C27 Repositório online de acesso aberto a teses/ 
dissertações 

C28 Acessibilidade ao repositório de teses e 
dissertações 

C29 Grupos de pesquisas no site do Programa de Pós-
Graduação 

Legitimação Científica C30 Periódico científico próprio 

C31 Periódico científico no Qualis 

 
C32 

Livros publicados, a constar no site do Programa 
de Pós-Graduação 

Apropriação dos Objetivos 
do Desenvolvimento 
Sustentável nas pesquisas 

C33 Pesquisas sobre extrema pobreza, incluindo fome  

C34 Pesquisas sobre desenvolvimento dentro dos 
limites planetários  

C35 Pesquisas sobre aprendizagem eficaz de crianças 
e jovens  

C36 Pesquisas sobre igualdade de gênero, inclusão 
social e direitos humanos 

C37 Pesquisas sobre saúde e bem-estar em todas as 
idades 

C38 Pesquisas sobre sistemas agrícolas e prosperidade 
rural 

C39 Pesquisas sobre cidades inclusivas, produtivas e 
resilientes 

C40 Pesquisas sobre mudanças climáticas e energia 
sustentável 

C41 Pesquisas sobre serviços ecossistêmicos e 
biodiversidade, gestão das águas, oceanos, 
florestas e recursos naturais 

C42 Pesquisas sobre governança e tecnologias para o 
desenvolvimento sustentável 

Fonte: Autora, 2014. 
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5.2 Componentes do Índice Ciência da Sustentabilidade (ICS) 

 

Nessa seção apresenta-se a operacionalização de cada dimensão e 

indicador selecionado a compor o Índice Ciência da Sustentabilidade (ICS). 

 

5.2.1 Áreas Prioritárias de Conhecimento (APC) 

 

As Universidades são capazes de promover, entre os seus docentes, 

funcionários e alunos, valores e conhecimentos capazes de transformar uma 

sociedade. Contudo, o desenvolvimento de pesquisas científicas no e para o 

Desenvolvimento Sustentável possibilita avanço não somente quanto ao seu 

entendimento, mas quanto a ações e monitoramento dessas ações em prol da 

sustentabilidade, bem como a geração de tecnologias inovadoras, além da ação 

multiplicadora do saber, quando este profissional insere-se no mercado de trabalho 

(ULSF, 1990, UNEP, 1993, BRASIL, 2012, ABC, 2013).  

Parte-se do princípio de que as pesquisas que necessitem responder a 

uma pergunta, resolver um problema ou são solução de um tema complexo, como o 

Desenvolvimento Sustentável, não podem ser tratadas em uma perspectiva 

disciplinar, por necessitar da integração de conhecimento, isto é, de uma abordagem 

interdisciplinar, que poderá lhe conferir a necessidade crítica e autocrítica e uma 

visão integrada e propositada do problema (REPKO, 2012). 

No Brasil, os Programas de Pós-Graduação pioneiros em estudos 

ambientais, pelo arcabouço teórico do Desenvolvimento Sustentável, inseriram-se 

inicialmente, a partir de 1999, na Área de Conhecimento Multidisciplinar, da CAPES. 

Posteriormente, em 2008, migraram para a Área Interdisciplinar e em 2010, alguns 

desses integraram para a nova Área de Ciências Ambientais, razão por que, nesta 

pesquisa foram focadas essas duas áreas de conhecimento: Interdisciplinar e 

Ambientais. 

A área de Ciências Ambientais, além de agregar Programas de Pós-

Graduação que tratem das questões ambientais, revela em sua existência a 

importância que a Instituição de Ensino Superior concede às questões ambientais no 

processo de um modelo de Desenvolvimento Sustentável (SOBRAL, LIMA, PHILIPPI 

JR, 2011), principalmente quando os Programas inserem como destaque o 

desenvolvimento regional e são justificados para tal objetivo. Não podendo ser 
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esquecido que essa importância é dupla: na formação profissional e nas pesquisas 

realizadas.  

A expansão dos Programas de Pós-Graduação tem sido uma meta 

seguida desde a sua institucionalização no país, na busca não somente de um 

professorado de alto nível, mas no desenvolvimento tecnológico e científico, 

integrando-se desde então ao Plano Nacional de Desenvolvimento do país e 

fomentado em áreas consideradas prioritárias para esse progresso (BRASIL, 2012). 

Conhecer o número total de Programas de Pós-graduação oferecido pela IES, na 

qual esteja inserido o Programa de Pós-graduação analisado, revela também quais 

são as áreas prioritárias de conhecimento dadas pela Instituição. Por essa 

abordagem, foram selecionados para compor essa dimensão os seguintes 

indicadores: 

 

5.2.1.1 Programas de Pós-Graduação da área Interdisciplinar na IES (C1) 

 

Número de Programas de Pós-Graduação interdisciplinares existentes na 

Instituição de Ensino Superior avaliada. 

 

5.2.1.2 Programas de Pós-graduação na área de Ciências Ambientais na IES (C2) 

 

Número de Programas de Pós-graduação na área de Ciências Ambientais 

na Instituição de Ensino Superior avaliada 

 

5.2.1.3 Programas totais de Pós-Graduação oferecidos pela IES (C3) 

 

Número total de Programas de Pós-Graduação oferecidos pela Instituição 

de Ensino Superior avaliada  

  

 

5.2.2 Dimensões da Sustentabilidade (DS) 

 

Antes de se alcançar, se faz necessário compreender o termo e conceito 

de sustentabilidade e, principalmente, em se tratando de pesquisas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, de forma científica. Sustentabilidade é, 
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essencialmente, a relação entre o meio ambiente e a sociedade, algo que perpassa 

pelo aspecto físico (exploração) e por atitudes éticas (KOMIYAMA e TAKEUCHI, 

2006). Essa relação é afetada por tecnologias desenvolvidas, pela compreensão do 

meio ambiente em si, bem como pela compreensão de como sua exploração afeta a 

sociedade e o próprio ecossistema, onde o caráter normativo, mesmo mínimo, 

direciona as tomadas de decisão.  

Os avanços das pesquisas referentes à sustentabilidade visam sempre o 

melhor conhecimento entre a interação sociedade-natureza, algo que para John A. 

Vucetich e Michael P. Nelson (2010; 2012) inserem-se em cinco áreas-chaves 

trabalhadas pela Ciência da Sustentabilidade: a) compreensão do significado 

normativo do próprio conceito de sustentabilidade, estendido à ética e à filosofia, b) 

compreensão do estado e natureza dos ecossistemas, c) compreensão de como a 

exploração afeta os ecossistemas, d) compreensão de como a exploração afeta as 

sociedades humanas, e) desenvolvimento de tecnologia e mercados eficientes para 

a satisfação das necessidades humanas. Nessa perspectiva, a partir de leituras de 

John A. Vucetich e Michael P. Nelson (2010; 2012), foram selecionados para compor 

essa dimensão os seguintes indicadores: 

 

5.2.2.1 Conceitos Normativos (C4) 

 

Análise da descrição da área de concentração e linhas de pesquisas do 

Programa de Pós-Graduação referente à inserção dos conceitos normativos da 

sustentabilidade. Esse indicador foi capturado por meio de análise da descrição da 

área de concentração e linhas de pesquisas. 

 

5.2.2.2 Estado dos Ecossistemas (C5) 

 

Análise da área de concentração e linhas de pesquisas do Programa de 

Pós-Graduação referente à inserção ao estado dos ecossistemas. Esse indicador foi 

capturado por meio de análise da descrição da área de concentração e linhas de 

pesquisas. 
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5.2.2.3 Impacto da exploração nos Ecossistemas (C6) 

 

Análise da descrição da área de concentração e linhas de pesquisas do 

Programa de Pós-Graduação referente à inserção dos impactos da exploração nos 

ecossistemas. Esse indicador foi capturado por meio de análise da descrição da 

área de concentração e linhas de pesquisas. 

 

5.2.2.4 Impacto da exploração dos ecossistemas nas sociedades humanas (C7) 

 

Análise da descrição da área de concentração e linhas de pesquisas do 

Programa de Pós-Graduação referente à inserção dos impactos da exploração dos 

ecossistemas nas sociedades humanas. Esse indicador foi capturado por meio de 

análise da descrição da área de concentração e linhas de pesquisas. 

 

5.2.2.5 Tecnologias e Mercados Eficientes (C8) 

 

Análise da descrição da área de concentração e linhas de pesquisas do 

Programa de Pós-Graduação referente à inserção de tecnologias e mercados 

eficientes. Esse indicador foi capturado por meio de análise da descrição da área de 

concentração e linhas de pesquisas. 

 

 

5.2.3 Competências Formadas (CF) 

 

Competência pode ser definida como aquilo que os alunos estarão mais 

capacitados a fazer após a conclusão de uma atividade de aprendizagem 

(VALENTE, 2003). Contudo, em se tratando da Ciência da Sustentabilidade, busca-

se a resolução de situações problemas de maneira satisfatória dentro do arcabouço 

do desenvolvimento sustentável e na busca de um futuro melhor. Algo que envolve 

também a necessidade de habilidades, anteriormente adquiridas, para se conseguir 

efetivá-las nas pesquisas (MOCHIZUKI e FADEEVA, 2010). Essa abordagem de 

aprendizagem possibilita fortalecer as identidades dos stakeholders envolvidos no 

processo do Desenvolvimento Sustentável, seja como indivíduo ou fazendo parte de 

uma sociedade.  
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As competências aqui descritas devem proporcionar ações, baseadas em 

conceitos e estratégias para solucionar problemas, ditas assim como essenciais para 

a Ciência da Sustentabilidade (MOCHIZUKI e FADEEVA, 2010). Desse modo, essas 

competências não devem existir curricularmente de forma exclusiva e sim, 

correlacionadas. Juntas convergem em uma competência-chave: a resolução de 

problemas da Ciência da Sustentabilidade (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN, 2011), 

a qual possibilitará a capacidade de provocar mudanças no comportamento 

econômico, ecológico e social. Caso isso não ocorra, as pesquisas na Ciência da 

Sustentabilidade serão capazes apenas de identificar o problema, porém sem 

propostas de soluções e consequentemente sem subsidiarem tomadas de decisões. 

A partir de leituras de Wiek, Withycombe e Redman (2011) e Mochizuki e Fadeeva 

(2010) foram selecionados para compor essa dimensão os seguintes indicadores: 

  

5.2.3.1 Competência Pensamento Sistêmico (C9) 

 

O pensamento sistêmico não é intuitivo ou inato. Os seres humanos não 

foram ensinados a pensar em um problema de forma a inter-relacioná-lo com o 

mundo real. Advindo das Ciências Naturais, o pensamento sistêmico solicita uma 

integração de informações, durante a resolução de problemas, sendo esse seu 

ponto fundamental. A partir da perspectiva de sistemas compreende-se o todo e os 

muitos níveis de inter-relação que caracterizam o sistema, possibilitando captar sua 

dinâmica natural. Em um mundo de mudanças – culturais, políticas, históricas, 

tecnológicas, econômicas etc – pautadas em uma natureza dinâmica, cujas ações 

antropocêntricas têm gerado novas interações cada vez mais complexas (HARRIS, 

2007; REMINGTON-DOUCETTE, 2013) a competência do pensamento sistêmico 

possibilita uma melhor compreensão das interações entre os problemas complexos e 

possíveis soluções. Assim, ter a capacidade de analisar coletivamente sistemas 

complexos em diferentes domínios (sociedade, meio ambiente, economia etc) e em 

diferentes escalas (local, regional, global), considerando suas características, como 

sistema, e relacionando-os à sustentabilidade (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN, 

2011), se faz necessário para a Ciência da Sustentabilidade. 

Para a sua operacionalização foram considerados os seguintes termos na 

descrição das disciplinas obrigatórias: pensamento sistêmico, pensamento holístico, 

indicadores, subsistemas, estruturas funcionais, cadeias complexas de causa-efeito, 
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resiliência, adaptação, múltiplas escalas (local, regional, global), múltiplas dimensões 

(econômico, social, ambiental, institucional), indivíduos e sistemas sociais: valores, 

percepções, necessidades, preferências, ações coletivas, decisões, poder, política, 

instituições. 

 

5.2.3.2 Competência Pensamento Antecipatório (C10) 

 

Competência preventiva é a capacidade de analisar coletivamente 

modelos do futuro relacionados com as questões de sustentabilidade, isto é, com os 

possíveis quadros-respostas de resolução dos problemas de sustentabilidade 

existentes. Para tal solicita-se a capacidade de analisar, compreender e articular 

estruturas de modelos, compreendendo-se o seu estado da arte e sua dinâmica de 

funcionamento. Incluem-se disciplinas que tratem da incerteza, simulação e análise 

de cenários, modelagem e dinâmica de sistemas (MEADOWS, 2008; WIEK, 

WITHYCOMBE, REDMAN, 2011). 

Para a sua operacionalização foram buscados os seguintes termos na 

descrição das disciplinas obrigatórias: pensamento futuro, pensamento trans-

geracional, pensamento antecipatório, conceitos de tempo, incluindo fases (passado, 

presente, futuro), termos (curto e longo prazo), estados dinâmicos, conceito de 

incerteza, cenários, previsões, visões. 

 

5.2.3.3 Competência Pensamento Normativo (C11) 

 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável traz em si um conjunto de 

valores, sendo assim o termo essencialmente normativo. Isto exige uma contínua 

discussão sobre as prioridades éticas quanto ao que se busca em um bem-estar 

comum da sociedade humana e dos ecossistemas, no hoje e no amanhã (WEAVER 

e ROTMANS, 2006; VUCETICH e NELSON, 2010, 2012; REMINGTON-

DOUCETTE, 2013). Contudo são os valores, as preferências e crenças individuais 

ou de uma sociedade que influenciam ações e tomadas de decisões inclusive para a 

efetivação da sustentabilidade. Compreende-se, assim que a competência normativa 

é a capacidade de especificar, negociar e aplicar os valores da sustentabilidade 

coletivamente, diante de seus princípios, objetivos e metas.  
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Para a sua operacionalização foram buscados os seguintes termos na 

descrição das disciplinas obrigatórias: princípios de sustentabilidade com seus 

objetivos, metas e limites, pensamento ético, conceitos de justiça, responsabilidade, 

segurança, equidade intra e inter-geracional e felicidade, conceito de risco, dano, 

prejuízo, conceito de compensação.  

 

5.2.3.4 Competência Pensamento Estratégico (C12) 

 

Competência estratégica é a capacidade de projetar coletivamente e 

implementar intervenções, transições e estratégias de governança em direção à 

sustentabilidade (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN, 2011). O futuro que se pretende 

alcançar depende inicialmente do conhecimento do estado do hoje, podendo assim 

ser feitas predições para o futuro. Além de descrever os caminhos necessários para 

a sustentabilidade, a competência estratégica, conjuntamente com a competência 

antecipatória, requer a necessidade de se conhecer ferramentas que melhor 

retratem o sistema estudado tanto no hoje, como no futuro. Para tal, os stakeholders 

com suas diferentes preferências e crenças trazem em si também diferentes 

estratégias para o alcance da sustentabilidade.  

Para a sua operacionalização foram buscados os seguintes termos na 

descrição das disciplinas obrigatórias: estratégia, programas de ação, intervenção 

sistêmica, transição para a sustentabilidade, governança transformadora, fatores de 

sucesso, viabilidade, efetividade, eficiência, adaptação e mitigação, obstáculos 

(resistência, relutância, hábitos) e sinergias, aprendizagem social. 

 

5.2.4.5 Competência Interpessoal (C13) 

 

Competência interpessoal é a capacidade de motivar e facilitar pesquisas 

de sustentabilidade colaborativas e participativas na resolução de problemas. Esta 

capacidade inclui habilidades avançadas em comunicação, para ações deliberativas 

e de negociação, de empatia, pensamento pluralista e trans-cultural, além de 

liderança (WIEK; WITHYCOMBE; REDMAN, 2011). Essas habilidades possibilitam 

uma melhor compreensão dos valores referentes às partes interessadas e assim dos 

possíveis caminhos para efetivar o Desenvolvimento Sustentável.  
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Para a sua operacionalização foram buscados os seguintes termos na 

descrição das disciplinas obrigatórias: interdisciplinaridade, competência 

participativa, liderança, ações colaborativas, funções, tipos e dinâmicas de 

colaboração (dentro e fora da Academia), pontos fortes, pontos fracos, sucesso e 

fracasso em equipes, limites entre cooperação e empatia, conceitos de solidariedade 

e etnocentrismo. 

 

 

5.2.4 Dimensões da Interdisciplinaridade (DI) 

 

As atividades de produção de conhecimento em pesquisas vêm, ao longo 

dos anos, sendo desenvolvidas por grupos de pesquisas. No Brasil, um Programa de 

Pós-Graduação apresenta uma hierarquia entre área de concentração, linhas de 

pesquisa e grupos de pesquisa, os quais acoplam os seus projetos. Nessa lógica de 

pensamento, quanto maior o número de grupos de pesquisas, por linha de pesquisa, 

maiores as chances de contribuições mais robustas em sua área de conhecimento.   

Um estudo interdisciplinar é um processo que deve responder a uma 

pergunta, resolver um problema ou ser solução de um tema amplo ou complexo, 

algo que não pode ser tratado por uma única disciplina (LEFF, 2002, PAVIANI, 2008, 

REPKO, 2012). Além de inserir a crítica e autocrítica, em uma pesquisa 

interdisciplinar visa-se à integração de conhecimentos sobre o problema em análise, 

dependendo assim, de percepções, dados, conceitos, teoria e métodos de diversas 

áreas da ciência. Desse modo, Programas de Pós-Graduação inseridos na área 

Interdisciplinar ou de Ciências Ambientais por trabalharem com temas-problemas, 

inter-relacionando-os em diversas disciplinas, necessitam também da participação 

de um grupo de investigadores interdisciplinar, onde suas habilidades e 

competências poderão transpor os limites das disciplinas e assim gerarem produtos, 

inclusive transdisciplinares. 

As disciplinas fornecem as competências necessárias às pesquisas sobre 

sustentabilidade, contudo, são nos grupos de pesquisas que os alunos melhor 

desenvolvem os seus projetos de pesquisas, por meio de uma interdisciplinaridade 

com o seu orientador e demais docentes, mestrandos e doutorandos, cujas 

habilidades e olhares podem melhor direcioná-los na integração do conhecimento. 

Nesse contexto foram selecionados os seguintes indicadores: 
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5.2.4.1 Docentes participantes por projeto de pesquisa (C14) 

 

Um grupo de pesquisa interdisciplinar ou das Ciências Ambientais não 

pode ser mantido com a presença de um único pesquisador, necessita da existência 

de outros professores, preferencialmente de áreas distintas para melhor agregar as 

diferentes áreas de conhecimento e se ter uma melhor visão da realidade dos 

problemas analisados. Esse indicador foi capturado pelo número de docentes 

participantes por projeto de pesquisa. 

 

5.2.4.2 Mestrandos participantes por projeto de pesquisa (C15) 

 

A inserção de mestrandos em grupos de pesquisa não somente os 

introduzem na carreira de pesquisador, como os ajuda a melhor trilharem sua 

pesquisa, principalmente quando se trabalha com problemas complexos, que não 

cabem em uma única análise disciplinar. Esse indicador foi capturado pelo número 

de mestrandos participantes por projeto de pesquisa. 

 

5.2.4.3 Doutorandos participantes por projeto de pesquisa (C16) 

 

A inserção de doutorandos em grupos de pesquisa, além de contribuir 

para a sua autonomia de pesquisa, permite a interação com o nível do mestrado, 

bem como com o seu orientador e possíveis co-orientores, que darão 

interdisciplinarmente um melhor olhar sobre o objeto de estudo. Esse indicador foi 

capturado pelo número de doutorandos participantes por projeto de pesquisa. 

 

 

5.2.5 Pesquisas Realizadas (PR) 

 

Os trabalhos de dissertação e tese foram, nesta tese doutoral, 

considerados como principal produto de um Programa de Pós-Graduação, pois 

representam o resultado de estudos regulares e rigorosos. A sua produção 

demonstra domínio de um tema de pesquisa, de forma sistematizada, em prol do 

conhecimento (SUCUPIRA, 1965). A partir dessa produção sistematizada são 

desenvolvidos novos tipos de comunicações, como papers ou livros, a serem então 
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validados, ou não, por uma Academia científica bem mais ampla, dita hoje global. 

Conhecer o número de dissertações e teses nos Programas de Pós-graduação 

relacionados à sustentabilidade revela também o número de mestres e doutores 

formados nessa nova área. Os indicadores trabalhados nessa dimensão foram: 

 

5.2.5.1 Dissertações relacionadas à sustentabilidade (C17) 

 

Número de dissertações defendidas pelos Programas de Pós-Graduação 

nesta pesquisa selecionados, no período temporal de 1998 a 2014. 

 

5.2.5.2 Teses defendidas relacionadas à sustentabilidade (C18) 

 

Número de teses defendidas pelos Programas de Pós-Graduação nesta 

pesquisa selecionados, no período temporal de 1998 a 2014. 

 

5.2.5.3 Grupos de pesquisas relacionados ao termo sustentabilidade no Programa 

analisado (C19) 

 

Número de grupos de pesquisa existente dos docentes dos Programas de 

Pós-Graduação analisado que trabalhe com a temática sustentabilidade e possua 

cadastro no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq.  

 

5.2.5.4 Grupos de pesquisas relacionados ao termo sustentabilidade na IES sede do 

Programa analisado (C20) 

 

Número total de grupos de pesquisa que trabalhe com a temática 

sustentabilidade, cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, 

existente na IES, onde esteja alocado o Programa de Pós-Graduação analisado. 
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5.2.5.5 Grupos de pesquisas relacionados ao termo Desenvolvimento Sustentável 

no Programa analisado (C21) 

 

Número de grupos de pesquisa existente dos docentes dos Programas de 

Pós-Graduação analisado que trabalhe com o temática Desenvolvimento 

Sustentável e possua cadastro no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq.  

 

5.2.5.6 Grupos de pesquisas relacionados ao termo Desenvolvimento Sustentável 

na IES sede do Programa analisado (C22) 

 

Número total de grupos de pesquisa que trabalhe com o temática 

Desenvolvimento Sustentável, cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 

CNPq, existente na IES, onde esteja alocado o Programa de Pós-Graduação 

analisado. 

 

 

5.2.6 Fomento à Pesquisa (FP) 

 

O fomento à pesquisa é prioritário para a sua existência e manutenção, 

algo que no Brasil, desde a institucionalização da Pós-Graduação, tem sido papel 

das agências de fomento federais ou estaduais, por meio de recursos públicos. Isso 

inclui como uma responsabilidade do governo o repasse dessas verbas 

transformando a ciência em algo também político, econômico e social (ABC, 2013). 

O número de bolsas de estudo concedidas a Cursos de Pós-graduação relacionados 

à sustentabilidade informa o quão prioritário se encontra o desenvolvimento 

sustentável na agenda nacional de desenvolvimento do país. 

O CNPq, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), tem suas ações de fomento voltadas para a formação e absorção de 

recursos humanos e financiamento de projetos de pesquisas. A CAPES, além de 

promover a avaliação da Pós-Graduação brasileira, tem fomento para a formação de 

recursos humano (bolsas de estudos) de alto nível e para a cooperação científica 

internacional (OLIVEIRA FILHO, 2005). Os indicadores nessa dimensão foram: 
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5.2.6.1 Bolsas concedidas ao Curso de Mestrado relacionado à sustentabilidade 

(C23) 

 

Número de bolsas concedidas aos alunos nos Cursos de Mestrado dos 

Programas nesta pesquisa analisados.  

 

 

5.2.6.2 Bolsas concedidas ao Curso de Doutorado relacionado à sustentabilidade 

(C24) 

 

Número de bolsas concedidas aos alunos nos Cursos de Doutorado dos 

Programas nesta pesquisa analisados.  

 

5.2.6.3 Financiamento concedido por projeto de pesquisa (C25) 

 

Número de financiamento concedido por projetos de pesquisa 

cadastrados nas linhas de pesquisas dos Programas de Pós-Graduação nesta 

pesquisa analisados.  

 

 

5.2.7 Comunicação da Produção Científica (CPC) 

 

A existência de sites referentes aos Programas de Pós-Graduação facilita 

a comunicação entre os Programas de Pós-Graduação e seus grupos de pesquisas 

com a Academia e a sociedade, bem como se transforma em um local virtual de 

apoio aos docentes, alunos, possíveis fomentadores e demais grupos de pesquisas 

interessados nas linhas de pesquisa trabalhadas.  

Sendo a produção de dissertações e teses o produto principal dos 

Programas ou Cursos de Pós-Graduação Stricto sensu, a sua divulgação necessita 

ser compartilhada e principalmente melhor destacada dentro dos sites dos 

Programas de Pós-Graduação, bem como os seus grupos de pesquisas existentes 

(IBICT, 2014). Não podendo ser esquecido o investimento financeiro aportado 

nesses produtos, pagos em sua maioria por financiamento público federal ou 
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estadual. Assim, a mensuração dessa dimensão ocorreu a partir da agregação dos 

indicadores: 

 

5.2.7.1 Site online referente ao Programa de Pós-Graduação (C26) 

 

Existência de site ou blog referente ao Programa de Pós-Graduação 

analisado na pesquisa. 

 

5.2.7.2 Repositório de dissertações e teses, online e de acesso aberto, referente ao 

Programa de Pós-Graduação analisado (C27) 

 

Existência de repositório de dissertações e teses referente ao Programa 

de Pós-Graduação analisado na pesquisa. 

 

5.2.7.3 Acessibilidade, no site do Programa, ao repositório de dissertação e teses 

(C28) 

 

Existência de link direto ao repositório de dissertações e teses no site 

referente ao Programa de Pós-Graduação analisado na pesquisa. 

 

5.2.7.4 Acessibilidade aos grupos de pesquisas, por linhas de pesquisas, dos 

Programas de Pós-Graduação analisados (C29) 

 

Existência no site do Programa de Pós-Graduação analisado dos grupos 

de pesquisas, cadastrados no CNPq, por linha de pesquisas desenvolvidas.  

 

 

5.2.8 Legitimação Científica (LC) 

 

Os periódicos e livros são os veículos de divulgação científica utilizados 

pelos investigadores na busca de terem suas pesquisas citadas, isto é, validadas por 

uma ampla comunidade cientifica, ou não. O número de publicações na área de 

sustentabilidade indica o avanço do Programa de Pós-Graduação no tipo de 

conhecimento por ele gerado capaz de melhor contribuir para uma comunidade 
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científica, hoje, global. A existência de um periódico científico revela ainda algo 

maior, a legitimação da importância da ciência desenvolvida, de uma área de 

concentração e de sua contribuição, no caso, para a Ciência da Sustentabilidade. 

Assim, optou-se pela seleção dos seguintes indicadores: 

 

5.2.8.1 Periódico científico referente ao Programa de Pós-Graduação (C30) 

 

Existência de periódico científico impresso ou online referente ao 

Programa de Pós-Graduação analisado. 

 

5.2.8.2 Periódico científico cadastrado no Qualis (C31) 

 

Inserção de periódico científico, cadastrado no Qualis, referente ao 

Programa de Pós-Graduação.  

 

5.2.8.3 Livros a constar no site do Programa de Pós-Graduação (C32) 

 

Existência no site do Programa de Pós-Graduação analisado de uma lista 

de livros publicados.  

 

 

5.2.9 Apropriação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nas Pesquisas 

(AODSP) 

 

Oferecer informações para subsidiar políticas públicas que visem ao 

Desenvolvimento Sustentável é um dos papéis dos Programas de Pós-Graduação 

em Sustentabilidade. Para tal, precisam incentivar pesquisas sobre os desafios à 

sustentabilidade, bem como possibilitar o desenvolvimento, difusão e transferência 

desses conhecimentos gerados (BRASIL, 1992; UNEP, 2012), que atualmente estão 

englobados pelo rascunho dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(VILCHES, PÉREZ e CALERO, 2013; UNSDSN, 2014, UN, 2014).  
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5.2.9.1 Pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas sobre a temática-problema 

extrema pobreza, incluindo fome (C33) 

 

Número de pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas no Programa 

de Pós-Graduação cujo título, ou palavras-chaves, abordem a temática-problema 

pobreza extrema, incluindo fome. 

 

5.2.9.2 Pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas sobre a temática-problema 

desenvolvimento dentro dos limites planetários relacionados ao desenvolvimento 

sustentável (C34) 

 

Número de pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas no Programa 

de Pós-Graduação cujo título, ou palavras-chaves, abordem a temática-problema 

desenvolvimento dentro dos limites planetários (destruição da camada de ozônio, 

perda de biodiversidade, mudanças no uso da terra, mudanças climáticas, uso da 

água doce, ciclos de nitrogênio e de fósforo, acidificação dos oceanos, produção 

química, aerossol atmosférico). 

 

5.2.9.3 Pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas sobre a temática-problema 

aprendizado eficaz de crianças e jovens (C35) 

 

Número de pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas no Programa 

de Pós-Graduação cujo título, ou palavras-chaves, abordem a temática-problema 

aprendizagem eficaz para crianças e jovens relacionado ao desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

5.2.9.4 Pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas sobre a temática-problema 

igualdade de gênero, inclusão social e direitos humanos (C36) 

 

Número de pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas no Programa 

de Pós-Graduação cujo título, ou palavras-chaves, abordem a temática-problema 

igualdade de gênero, inclusão social e direitos humanos relacionados ao 

Desenvolvimento Sustentável. 
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5.2.9.5 Pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas sobre a temática-problema 

saúde e bem-estar em todas as idades (C37) 

 

Número de pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas no Curso de 

Pós-Graduação cujo título, ou palavras-chaves, abordem a temática-problema saúde 

e bem-estar em todas as idades relacionado ao desenvolvimento sustentável. 

 

5.2.9.6 Pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas sobre a temática-problema 

sistemas de agricultura e prosperidade rural (C38) 

 

Número de pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas no Programa 

de Pós-Graduação cujo título, ou palavras-chaves, abordem a temática-problema 

agricultura e prosperidade rural relacionado ao desenvolvimento sustentável. 

 

5.2.9.7 Pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas sobre a temática-problema 

cidades inclusivas, produtivas e resilientes (C39) 

 

Número de pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação 

cujo título, ou palavras-chaves, abordem a temática-problema cidades inclusivas, 

produtivas e resilientes relacionada ao desenvolvimento sustentável. 

 

5.2.9.8 Pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas sobre a temática-problema 

mudanças climáticas e energia sustentável (C40) 

 

Número de pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas no Programa 

de Pós-Graduação cujo título, ou palavras-chaves, abordem a temática-problema 

mudanças climáticas e energia sustentável relacionada ao desenvolvimento 

sustentável. 

 

5.2.9.9 Pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas sobre a temática-problema 

serviços ecossistêmicos e biodiversidade, gestão das águas, oceanos, florestas e 

recursos naturais relacionados (C41) 
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Número de pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas no Programa 

de Pós-Graduação cujo título, ou palavras-chaves, abordem a temática-problema 

serviços ecossistêmicos e biodiversidade, gestão das águas, oceanos, florestas e 

recursos naturais relacionados ao desenvolvimento sustentável. 

 

5.2.9.10 Pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas sobre a temática-problema 

governança e tecnologias para o desenvolvimento sustentável (C42) 

 

Número de pesquisas (dissertações e teses) desenvolvidas no Programa 

de Pós-Graduação cujo título, ou palavras-chaves, abordem a temática-problema 

governança e tecnologias para o desenvolvimento sustentável. 

 

 



6 APLICAÇÃO DO ÍNDICE CIÊNCIA DA SUSTENTABILIDADE 

 

Você pode encarar um erro como uma besteira e ser esquecida, ou como 
um resultado que aponta para uma nova direção. (Steve Jobs) 

 

 

Na primeira seção deste capítulo constam os dados de caracterização 

individuais dos Programas de Pós-Graduação referentes a esta pesquisa doutoral. 

Na segunda seção encontram-se os resultados relativos aos indicadores propostos, 

comparativamente entre os Programas de Pós-Graduação. Na terceira seção, inclui 

a análise do Índice Ciência da Sustentabilidade (ICS) referente às contribuições dos 

Programas analisados. 

 

6.1 Caracterização dos Cursos de Pós-Graduação pioneiros interdisciplinares  

 

São destaques nesta pesquisa, de forma cronológica, os Programas de 

Pós-Graduação no Brasil interdisciplinares pioneiros nos estudos do tema ambiental, 

pelo arcabouço teórico do Desenvolvimento Sustentável: Programa em 

Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (PPGDSTU); Programa em Ciência 

Ambiental (PROCAM), pela USP/São Paulo; Programa em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (MADE), pela UFPR/Paraná; Programa de Desenvolvimento 

Sustentável (PPG-CDS), da UnB/Brasília e os Cursos de Mestrado e Doutorado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), em Rede. Devido ao Prodema 

coexistir com o formato de duas Redes, uma trabalhada pelo Curso de Mestrado 

(MDMA) e outra pelo Doutorado (DDMA), esta pesquisa inseriu ambas em sua 

avaliação. Para tal necessitou assim analisar também os subprogramas que fazem 

parte de ambas as Redes.  

Todos esses Programas tiveram como marco referencial a Conferência de 

Estocolmo (1972) e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e 

Meio Ambiente (1992). A Conferência de Estocolmo destaca, em seus princípios 18, 

19 e 20, a importância de se gerar um desenvolvimento científico referente aos 

problemas ambientais, para então se prevenir ou minimizar os seus riscos. Enquanto 

na Conferência Rio 92, em seu princípio 9, apresenta a real necessidade de se 

haver uma capacidade científica endógena para o Desenvolvimento Sustentável. 
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Alguns dos Programas aqui analisados justificam inclusive a sua existência na 

perspectiva da endogenia científica, como o Prodema, enquanto outros buscaram 

desde sua origem um desenvolvimento científico endógeno, contudo com parcerias 

internacionais, como o PPGDSTU e o MADE.   

Na figura 25 constam todos os Programas analisados nesta pesquisa, a 

Instituição de Ensino Superior na qual estão inseridos, o ano em que foram 

oficialmente credenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), embora alguns desses Cursos tenham iniciado suas 

atividades anteriormente às datas descritas, a sua área atual de avaliação, na qual 

se insere e conceitos obtidos na avaliação trienal de 2013, também referente à 

CAPES. 

 

Figura 25 – Programas de Pós-Graduação interdisciplinares pioneiros no arcabouço teórico do 

Desenvolvimento Sustentável. 

Nº Nome Sigla IES 
Ano de 
Início 

Área de 
Avaliação 

Conceito 
CAPES 

    M D   

1 
Desenvolvimento 
Sustentável do 
Trópico Úmido 

PPGDSTU UFPA 1977 1994 Interdisciplinar 4 

2 
Desenvolvimento e 
Meio Ambiente 

Prodema/ 
MDMA 

UPFI 2002 

 

Ciências 
Ambientais 

3 

3 
Desenvolvimento e 
Meio Ambiente 

Prodema/ 
MDMA 

UFC 1996 
Ciências 

Ambientais 
5 

4 
Desenvolvimento e 
Meio Ambiente 

Prodema/ 
MDMA 

UFRN 2004 
Ciências 

Ambientais 
4 

5 
Desenvolvimento e 
Meio Ambiente 

Prodema/ 
MDMA 

UFPB/J.P. 1996 
Ciências 

Ambientais 
5 

6 
Desenvolvimento e 
Meio Ambiente 

Prodema/ 
MDMA 

UFPE 2006 
Ciências 

Ambientais 
4 

7 
Desenvolvimento e 
Meio Ambiente 

Prodema/ 
MDMA 

UFSE 1995 
Ciências 

Ambientais 
5 

8 
Desenvolvimento e 
Meio Ambiente 

Prodema/ 
MDMA 

UESC 1998 
Ciências 

Ambientais 
3 

9 
Desenvolvimento e 
Meio Ambiente 

Prodema/ 
DDMA 

Rede/UFC - 2010 
Ciências 

Ambientais 
4 

10 
Desenvolvimento 
Sustentável 

PPG-CDS UNB 1998 1996 
Ciências 

Ambientais 
6 

11 Ciência Ambiental PROCAM USP 1990 1999 
Ciências 

Ambientais 
6 

12 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 

PPGMADE UFPR 2010 1993 
Ciências 

Ambientais 
4 

Fonte: Autora, 2014.  
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O Sistema de Avaliação da Pós-Graduação no Brasil foi implantado em 

1976, pela CAPES, e mesmo com todos os ajustes necessários à própria evolução 

da ciência, tem-se mostrado eficiente na busca de um padrão de qualidade. Suas 

avaliações trouxeram como consequência um banco de dados da memória da 

ciência no país, embora ainda estático, alguns destes trabalhados nesta pesquisa. 

Implementar Programas de Pós-Graduações que envolvessem 

pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento em torno de temas complexos, 

como a questão ambiental no viés do Desenvolvimento Sustentável, trouxe 

inicialmente como grande desafio, a própria organização vigente das Universidades 

brasileiras, estruturadas desde sua origem em departamentos isolados e sob a égide 

de rígidas estruturas curriculares. Contudo, todos os Programas aqui selecionados 

possuem um espaço temporal considerável para os seus ajustes internos, 

amadurecimento e principalmente, resultados científicos, estes por diversas vezes 

esquecidos ou erroneamente computados dentre os impactos da ciência brasileira.  

Vale enfatizar, mais uma vez, que esta pesquisa doutoral não teve como 

objetivo analisar os indicadores da CAPES, e sim utilizar-se desses para fazer uma 

análise maior: verificar a contribuição desses Programas para a Ciência da 

Sustentabilidade. Por serem os Cadernos de Indicadores da Capes a própria 

memória desses Programas, a partir desses dados foram constituídas, sempre que 

possível, as informações aqui apresentadas. Não foi interesse desta pesquisa 

analisar as IES nas quais estão inseridos os Programas analisados, essas 

informações de análise tanto dos dados da CAPES e das IES nesta pesquisa 

surgem como consequências secundárias e não prioritárias. 

 

6.1.1 Programa em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido 

(PPGDSTU) 

 

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente do 

Trópico Úmido é formado pelos Cursos de Mestrado e Doutorado. O Curso de 

Mestrado, intitulado de Planejamento do Desenvolvimento (PLADES), foi o primeiro 

a ser criado, em 1977, sendo também o primeiro Curso de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Pará. O seu objetivo continua sendo o de formar 

profissionais que alcancem uma compreensão profunda da realidade amazônica a 

partir de uma metodologia interdisciplinar, sendo direcionado a profissionais 
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interessados em atividades temáticas de planejamento dos países da Pan-

Amazônia. (NAEA, 2014; PPGDSTU, 2014).  

O Curso de Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico 

Úmido surgiu como uma proposta feita durante a III Assembleia Geral da Associação 

de Universidades Amazônicas (UNAMAZ), realizada em Manaus, em junho de 1992. 

Após negociações seladas para a implementação da Cátedra UNESCO de 

Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento Sustentável, permitiu-se a sua 

implementação no ano de 1994 e o reconhecimento pela CAPES em 1998.  

Além de formar pesquisadores capazes de analisar as dimensões sociais, 

econômicas, políticas, culturais e ecológicas, no processo de transformação da 

Amazônia, o Curso prioriza o estímulo de produções científicas de alta qualidade 

relacionadas às temáticas ambientais e às interações entre homem-natureza da 

Amazônia.  

O Programa em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido 

(PPGDSTU) está inserido no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), uma 

unidade acadêmica interdisciplinar da Universidade Federal do Pará (UFPA), 

fundada em 1972, voltado à análise da dinâmica social, econômica e ambiental da 

região Amazônica, em uma perspectiva interdisciplinar do Desenvolvimento 

Sustentável, tornando-se referência em pesquisas amazônicas. O Programa não 

possui graduações a ele vinculadas, bem como estruturalmente o NAEA não é um 

departamento da UFPA.  

 

6.1.2 Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (PRODEMA) 

 

O Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (PRODEMA) nasceu inicialmente com os Cursos de Mestrados nas IES 

associadas, também conhecidos por subprogramas. Esses Cursos surgiram por uma 

iniciativa interdisciplinar voltada para a problemática do desenvolvimento 

especificamente da região nordeste do Brasil.  

Essa proposta foi consolidada no I Seminário de Integração Regional, 

realizado em Maceió, na Universidade Federal de Alagoas, em 1992, com a 

participação das Universidades Federais de Alagoas (UFAL), Sergipe (UFSE), Ceará 

(UFC), Rio Grande do Norte (UFRN), Pernambuco (UFPE), Maranhão (UFMA), 
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Paraíba (UFPB) e Universidades Estaduais da Paraíba (UEPB) e Pernambuco 

(UEPE).  

Um Protocolo de Intenções para a criação do PRODEMA foi assinado por 

dezessete Instituições Universitárias Nordestinas, na 54ª Reunião Plenária do 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, realizada em março de 1992, 

na Universidade Federal de Sergipe. Deste número, apenas cinco Universidades - 

UFAL, UFPB, UFS, UFC e UEPB - assinaram o Protocolo de Intenções e 

posteriormente, ao longo dos anos, associaram-se à Rede Prodema as 

Universidades Estadual de Santa Cruz (UESC), Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). 

O lançamento oficial do Programa ocorreu com o Seminário Fundacional 

na Universidade Federal de Alagoas, em 1996. Contudo, embora neste mesmo ano 

o Programa tenha recebido o reconhecimento oficial da CAPES, não foi de forma 

uniforme que os subprogramas iniciaram suas atividades. Enquanto alguns já 

haviam iniciado suas ações anteriormente ao reconhecimento da CAPES, anos 

depois outras IES aderiram ao Programa (RAMALHO FILHO, 1999, OLIVEIRA e 

ARAÚJO, 2013; BRASIL, 2013), como pode ser visualizado: 

 Fundação Universidade Federal de Sergipe, em maio de 1995; 

 Universidade Federal do Ceará, em agosto de 1995; 

 Universidade Regional do Rio Grande do Norte, dezembro de 1995; 

 Universidade Federal da Paraíba em associação com a Universidade 

Estadual da Paraíba, em março de 1996; 

 Universidade Federal de Alagoas, em janeiro de 1997; 

 Universidade Estadual de Santa Cruz, em 1998; 

 Fundação Universidade Federal do Piauí, em 2002; 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2004; 

 Universidade Federal de Pernambuco, em 20061. 

 

Neste primeiro formato de rede os Cursos de Mestrado de cada IES 

possuem plena autonomia em sua área de concentração, distintas linhas de 

                                                 
1
 Gestão e Políticas Ambientais era o nome do Curso de Mestrado Acadêmico, credenciado em 1998, 

alocado na área Multidisciplinar, que deu origem ao Prodema-MDMA da UFPE, em 2006, ano 
considerado para esta pesquisa como início do Curso a ser contabilizado. 
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pesquisa, bem como regimento e edital para entrada de novos discentes 

diferenciados. Compartilham apenas a mesma grade curricular das disciplinas 

obrigatórias (Tronco Comum) cujas respectivas ementas ainda podem diferir, 

inclusive em abordagens bibliográficas, devido serem lecionadas localmente, porém 

comungam uma filosofia de Desenvolvimento Sustentável (RABELO et al, 2013).  

Para integrar esse formato de rede, discentes e docentes anualmente 

utilizam-se do Seminário Integrador, onde todas as IES participantes se reúnem com 

seus representantes docentes para avaliar o andamento dos projetos de pesquisas 

dos discentes das sete IES, que tenham adentrado no ano corrente.  

Este modelo de rede foi denominado, nesta pesquisa, de Prodema-MDMA 

representado pela figura 26, a qual apresenta IES com cores diferenciadas para 

destacar a autonomia máxima de cada subprograma. 

 

Figura 26 – Modelo da Rede do Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

 

Percebe-se, na figura 26, que os discentes e docentes são alocados em 

cada IES participante e que, apesar de prezar pela integração, são poucos os 

momentos para esse fato ocorrer em rede, devido a sua própria estruturação. 

Internamente em cada IES essa integração ocorre por meio principalmente da 

diversidade de áreas de conhecimento advindas dos docentes e por sua vez de seus 

departamentos. 
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Ao longo da evolução do Prodema-MDMA ocorreram alterações na 

composição de seus subprogramas, como o desligamento da UERN e da UFAL, 

como resultado das avaliações da CAPES, bem como o rompimento da parceria de 

15 anos entre UFPB e UEPB, tornando a UFPB membro independente, como as 

demais IES, a compor a Rede (BRASIL, 2013b). 

A busca por um melhor nível de interdisciplinaridade trouxe um novo 

modelo de rede para o Curso de Doutorado, aqui denominado nesta pesquisa de 

Prodema-DDMA. Este novo formato reúne os sete subprogramas sob a égide de 

uma Coordenação Geral, reconduzida bianualmente entre as IES. Deste modo, 

estão subordinados a um regimento comum, o qual inseriu área de concentração, 

linhas de pesquisas e grade curricular também comum a todos, inclusive as 

disciplinas optativas. Mesmo assim todos os subprogramas possuem autonomia em 

credenciar e titular os seus doutores. Esse novo formato inovador trouxe a 

possibilidade da verdadeira inserção dos grupos de pesquisas de uma região do 

Brasil, ainda bastante esquecida em suas necessidades básicas, trocarem 

informações, evoluírem metodologicamente e principalmente unirem seus olhares 

acadêmicos no subsidio de um Desenvolvimento Sustentável regional. Outro 

diferencial é o seu público alvo, alunos de uma região e não mais de uma determina 

IES, trabalhando conjuntamente com docentes. 

Como grande diferencial suas aulas são entre alunos e docentes a 

compor todas as IES credenciadas, favorecendo um novo grau interdisciplinar em 

sua proposta, algo a ser melhor visualizado pela figura 27.  

 

Figura 27 - Modelo da Rede do Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

 

 

Fonte: Autora, 2014. 
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Percebe-se na figura 27, que os discentes e docentes embora estejam 

alocados em IES diferenciadas, comportam-se como um grupo único, a rede DDMA. 

Esse novo formato inovador trouxe algumas dificuldades logísticas dentro das 

estruturas departamentais e disciplinares de suas IES, contudo tem avançado a 

ponto de hoje ressaltar a necessidade de ser estendida ao Curso de Mestrado, 

possibilitando assim a existência de um Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente em um único formato de rede. 

Nenhum dos subprogramas do Prodema possui uma graduação acoplada 

aos Cursos de Mestrado ou Doutorado, bem como são poucos os subprogramas que 

possuem uma estrutura física para “chamar de seu” dentro da IES de origem, fato 

que dificulta a sua identidade dentro da estrutura acadêmica.  

 

6.1.3 Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável (PPG-

CDS) 

  

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável da 

Universidade de Brasília iniciou suas atividades no ano de 1996, com o lançamento 

do Curso de Doutorado, denominado Meio Ambiente e Desenvolvimento e 

posteriormente, em 1998, com o Curso de Mestrado Acadêmico, sendo ambos 

renomeados, em 1999, para Programa em Desenvolvimento Sustentável (DUARTE 

et al, 2011). A proposta inicial espelhou-se nos moldes do PPGMADE, da UFPR, 

com seleção de entrada anual (MONTEIRO, 2004). 

Com o objetivo de formar recursos humanos qualificados para a tomada 

de decisão em políticas públicas, o Programa logo ganhou destaque nacional não 

somente pelo volume crescente de alunos, mas principalmente pelo número de 

publicações científicas, prioritariamente teóricas que contribuíram para o debate 

acadêmico existente no Brasil.  

Este é um dos poucos Cursos de Pós-Graduação das áreas 

Interdisciplinar e das Ciências Ambientais que possui uma Graduação a ele 

acoplada, no caso em Ciências Ambientais, algo que possibilita a inserção da 

temática Desenvolvimento Sustentável também no nível de graduação. Outro ponto 

forte a ser considerado é estar alocado em um Centro de Desenvolvimento 

Sustentável, criado em 1995, voltado exclusivamente para a promoção do 

Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Brasília, seja por competências, 
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seja por formação de novos conhecimentos (NASCIMENTO, AMAZONAS e 

VILHENA, 2013). Esse modelo possibilita um melhor nível de inserção das questões 

de sustentabilidade na IES, sendo trabalhadas não somente entre docentes e 

discentes, mas também entre funcionários e gestores.  

 

6.1.4 Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) 

 

A tentativa de unir docentes e pesquisadores advindos de diversos 

departamentos em torno de um tema comum transformou essa experiência no Curso 

de Mestrado em Ciência Ambiental, no ano de 1990. Quase uma década depois, em 

1999, surgiu o Curso de Doutorado e com ele o reconhecimento do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), pela Capes.  

Além dos objetivos de formar pesquisadores interdisciplinares voltados à 

temática socioambiental, o Programa buscou a inserção na academia da Ciência 

Ambiental (RIBEIRO, ZANIRATO, VILLAR, 2011; BRASIL, 2013b), meta 

reconhecida quando em 2010 foi criada a área de Ciências Ambientais pela CAPES. 

O Programa está vinculado ao Instituto de Eletrotécnica e Energia da 

Universidade de São Paulo, o qual oferece Cursos de Mestrado e Doutorado 

visando à formação de pesquisadores capazes de propor alternativas às diversas 

demandas da sociedade nas questões socioambientais, pela produção de 

conhecimento científico socioambiental, na cooperação entre ensino e pesquisa ou 

pela formação de pesquisadores capacitados em processos e abordagens 

socioambientais (PROCAM, 2013). 

O Programa contextualiza-se na insuficiência das divisões disciplinares 

quando aplicada aos novos problemas ambientais, suas inter-relações 

socioambientais e na necessidade de buscar alternativas que fossem além das 

existentes. Integrar pesquisas e formação de recursos humanos em temáticas 

socioambientais, por meio de projetos interdisciplinares, mostrou-se uma nova área 

prioritária (BRASIL, 2013b). 
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6.1.5 Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(PPGMADE) 

 

O Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(PPGMADE) surgiu inicialmente com o Curso de Doutorado, em 1993, que perdurou 

até 2008, quando na busca de um Programa de Pós-Graduação, em 2010 a CAPES 

credenciou o seu Curso de Mestrado.   

Com sede no Setor de Ciências Agrárias da UFRN, o Programa é 

vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRN e tem como 

objetivo formar profissionais qualificados para identificar, analisar e avaliar os 

problemas ambientais decorrentes do processo de transformações econômicas e 

sociais, necessitando para tal um enfoque interdisciplinar (PPGMADE, 2014).  

Como o PPGDSTU, da UFPA, o Programa de Pós-Graduação em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento teve uma forte influência internacional, algo possível 

pela sua associação com as universidades francesas de Paris VII, Paris X, Paris la 

Villete e Bordeaux II, pela chamada da Cátedra da Unesco de Desenvolvimento 

Sustentável e da Red de Formacación Ambiental do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (BURSZTYN, 2004; FLORIANI et al, 2011). 

Diferente de todos os Programas aqui analisados, o PPGMADE, desde 

que iniciou suas atividades, realiza processo seletivo, tanto para Mestrado como 

Doutorado, a cada dois anos, prática necessária para a sua operacionalização 

interdisciplinar. Como muitos dos Programas aqui analisados, o PPGMADE não 

possui graduação a ele vinculado, fato que aumenta a sua dependência quanto ao 

voluntariado dos professores a compor o Programa. 

A seguir encontram-se as dimensões e respectivos indicadores 

trabalhados no Índice Ciência da Sustentabilidade. 

 

6.2 Índice Ciência da Sustentabilidade (ICS) 

 

A partir deste item constam os valores obtidos pelos indicadores e 

respectivos subíndices que formarão o Índice Ciência da Sustentabilidade. 
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6.2.1 Áreas Prioritárias de Conhecimento (APC) 

 

Conhecer o número de Programas de Pós-Graduação interdisciplinares 

oferecido pela Instituição de Ensino na qual se insere o Programa analisado revela 

não somente as prioridades científicas das Instituições de Ensino Superior, mas 

também as dificuldades em sua manutenção. 

Nesta pesquisa, como informado anteriormente, parte-se do princípio que 

o tema Desenvolvimento Sustentável necessita constar em uma abordagem 

interdisciplinar. Os Programas aqui analisados inserem-se nesta perspectiva ao 

partilharem da área Interdisciplinar da Capes pelo menos até o ano de 2010 e 

preservarem essas características quando deslocados para a área de Ciências 

Ambientais. 

No Brasil, essa perspectiva de agrupar os Programas de Pós-Graduação 

por áreas de conhecimento surgiu em 1998, quando a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), conjuntamente com o 

Conselho Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), a Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP), Secretaria Especial do Ministério do Desenvolvimento Industrial (SDI/ MD), 

da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação (SESU/ MEC) e da 

Secretaria de Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo 

fizeram a sua primeira versão da Tabela das Áreas de Conhecimento.  

Ao longo dos anos, na CAPES, de forma oficial, essas áreas de 

conhecimentos sofreram modificações frutíferas com a entrada da Grande Área 

Multidisciplinar, depois da Área Interdisciplinar e, recentemente, da Área de Ciências 

Ambientais. Contudo, embora, necessária, essa reforma não ocorreu nos bancos de 

dados do CNPq e principalmente de muitas das Fundações de Amparo à Pesquisa 

dos Estados. Essa ausência evolucionária confronta inclusive as mudanças 

ocorridas na ciência, além de dificultar a inserção de pesquisadores, grupos de 

pesquisas e projetos essencialmente interdisciplinares ou das Ciências Ambientais 

em suas áreas corretas.  

Esse detalhe conceitual entre a área “Outros” e “Multidisciplinar” quando 

aplicado a Instituições e fomentos por diversas vezes departamentais, obriga o 

pesquisador a fazer uma verdadeira “ginástica neural” para alocar seus trabalhos, 
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que ultrapassaram as bordas disciplinares de diversas áreas de conhecimento, em 

uma estrutura classificatória de conhecimento que não a representa (Tabela 2).    

 

Tabela 2 – Comparativo entre as Grandes Áreas de Conhecimento do CNPq e CAPES. 

Áreas de Conhecimento Científico 

Nº CNPq CAPES 
1 Ciências Agrárias Ciências Agrárias 
2 Ciências Biológicas Ciências Biológicas 
3 Ciências Exatas e da Terra Ciências Exatas e da Terra 
4 Ciências Humanas Ciências Humanas 
5 Ciências da Saúde Ciências da Saúde 
6 Ciências Sociais e Aplicadas Ciências Sociais e Aplicadas 
7 Engenharias Engenharias 
8 Linguística, Letras e Artes Linguística, Letras e Artes 
9 Outros Multidisciplinar 

Fonte: CNPq (2014), CAPES (2013). 

 

Aprofundando-se um pouco na definição de “Área de Conhecimento”, 

entendida pelo CNPq (2013) por um “[...] conjunto de conhecimentos inter-

relacionados, coletivamente construído, reunidos segundo a natureza do objeto de 

investigação com finalidade de ensino, pesquisa e aplicações práticas”, revela então 

que a principal função de uma estrutura classificatória e hierárquica das áreas do 

conhecimento é para melhor alocar as pesquisas desenvolvidas quanto ao próprio 

objeto de estudo. Consequentemente essa alocação em uma estrutura também 

facilita o apoio financeiro.  

Analisando melhor esses fatos, percebe-se que as principais agências de 

fomento dos Estados do Brasil seguem o viés dessas tabelas, que se confundem, 

pela falta de unificação, algo que tem gerado inequívocas informações, 

principalmente ao administrar e avaliar os Programas de Pós-Graduações de áreas 

de bordas (Tabela 2).  

Para os leitores que possam achar também apenas um detalhe o termo 

“Outros” no lugar de “Multidisciplinar”, pela Tabela 3, percebe-se que 564 Programas 

de Pós-Graduação inseridos na área Multidisciplinar da CAPES podem não estar 

corretamente alocados nas diversas áreas de conhecimento do CNPq e por sua vez 

nas Fundações de Amparo à Pesquisa. 

 

 

 

 



 
158 

Capítulo VI – Aplicação do Índice Ciência da Sustentabilidade 

 
Tabela 3 – Grandes Áreas de Conhecimento Científico da CAPES. 

 Grande Área Programas de Pós-Graduação 

  Total M D F M/D 

1 Ciências Agrárias 392 128 1 24 239 

2 Ciências Biológicas 290 72 3 19 196 

3 Ciências da Saúde 594 132 17 105 340 

4 Ciências Exatas e da Terra 309 108 8 21 172 

5 Ciências Humanas 529 212 3 51 263 

6 Ciências Sociais Aplicadas 472 196 2 97 177 

7 Engenharias 396 159 3 68 166 

8 Lingüística, Letras e Artes 193 78 1 10 104 

9 Multidisciplinar 564 207 21 175 161 

 Brasil: 3.739 1.292 59 570 1.818 

Legenda: 
M: Curso de Mestrado acadêmico 
D: Curso de Doutorado acadêmico 
F: Curso de Mestrado profissional 
Fonte: CAPES (2014). 

 

De uma forma mais detalhada ainda, a Tabela 4 revela, estarem na 

Grande Área Multidisciplinar às áreas Ciências Ambientais e Interdisciplinar e um 

número crescente de Cursos nelas inseridos.   

 

Tabela 4 – Áreas de Ciências Ambientais e Interdisciplinar, trabalhadas dentro da 
Grande Área Multidisciplinar, pela CAPES. 

Área de Avaliação Programas de Pós-Graduação 

 Total M D F M/D 

Biotecnologia  52 15 3 8 26 

Ciências Ambientais  88 38 6 19 25 

Ensino  111 23 3 64 21 

Interdisciplinar  284 123 8 80 73 

Materiais  29 8 1 4 16 

Brasil: 564 207 21 175 161 

Legenda: 
M: Curso de Mestrado acadêmico 
D: Curso de Doutorado acadêmico 
F: Curso de Mestrado profissional 
Fonte: CAPES (2013). 

 

Essa pequena reflexão referente à estruturação hierárquica das áreas de 

conhecimento da CAPES e do CNPq se fez necessária frente às dificuldades 

encontradas para se coletar os dados a serem tratadas neste capítulo.  

Outra informação importante refere-se aos dados relativos à quantidade 

de Programas de Pós-Graduações por IES, retirados dos Cadernos de Indicadores, 

da CAPES, o qual registra um equívoco. No ano de 2010 os Programas que 

migraram da área Interdisciplinar para a nova área de Ciências Ambientais são 

computados duas vezes, tanto na área Interdisciplinar quanto na área de Ciências 

javascript:submeter('90500008','CI%C3%8ANCIAS%20AMBIENTAIS','CI%C3%8ANCIAS%20AMBIENTAIS');
javascript:submeter('90200000','ENSINO','ENSINO');
javascript:submeter('90100000','INTERDISCIPLINAR','INTERDISCIPLINAR');
javascript:submeter('90300009','MATERIAIS','MATERIAIS');
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Ambientais, apresentando duplicidade em suas tabelas originadas, precisando assim 

de ajustes. Deste modo, nesta pesquisa optou-se por não computar, no ano de 

2010, os Programas que migraram para a área de Ciências Ambientais, deixando-os 

na área Interdisciplinar, apenas a partir de 2011. Esses Programas foram assim 

computados em sua nova área, Ciências Ambientais. Esses dados geraram uma 

série temporal inserida no Apêndice A, cujas informações geradas encontram-se 

aqui apresentadas e discutidas. 

Alguns Programas analisados encontram-se como os primeiros de Pós-

Graduação da própria IES. Tais como o Curso de Mestrado em Planejamento do 

Desenvolvimento (PLADES), criado em 1977, primeiro Curso de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Pará, anterior inclusive aos registros de avaliações da 

Capes, iniciados em 1998. Hoje, a UFPA conta com 60 Cursos de Pós-Graduação, 

desses três encontram-se na área interdisciplinar (CAPES, 2013): a) 

Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (Mestrado e Doutorado acadêmico); 

b) Gestão dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Mestrado 

Profissional) e c) Dinâmica Territoriais e Sociedade na Amazônia (Mestrado 

Acadêmico). E dois inseridos na nova área de Ciências Ambientais. Diferente de 

todos os demais Cursos aqui analisados, o PPGDSTU não migrou para a nova área 

de Ciências Ambientais, permanecendo na área Interdisciplinar da CAPES.  

Na UFPI o Prodema-MDMA não foi o primeiro Curso de Pós-Graduação 

da IES, contudo foi o primeiro Curso interdisciplinar até o ano de 2010. Hoje, após 

migrar para a área Ciências Ambientais e por lá permanecer como único, não 

existem mais cursos interdisciplinares nessa IES. 

Na UFC o Prodema-MDMA foi pioneiro na área interdisciplinar e apesar 

de suas diversas lutas, influenciou a criação de outros cursos interdisciplinares.  

Atualmente são contabilizados quatro cursos na área interdisciplinar (Avaliação de 

Políticas Públicas, Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, Biotecnologia, 

Saúde da Família) e quatro na área de Ciências Ambientais (Ciências Marinhas 

Tropicais, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema-MDMA), Desenvolvimento e 

Meio Ambiente (Prodema-DDMA), Desenvolvimento Regional Sustentável). Este 

último Curso está localizado em Campus Carir, no interior do Estado e segue de 

forma bastante semelhante a filosofia de desenvolvimento sustentável do Prodema. 

Interessante destacar que a UFC é uma das IES onde as áreas Interdisciplinar e 

Ciências Ambientais são tão prioritárias quanto as Engenharias. 
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Na UFRN o Prodema-MDMA também foi o primeiro Curso interdisciplinar 

de Pós-Graduação e desde o ano de sua criação, em 2004, quando então existiam 

31 Cursos de Pós-Graduação nessa instituição, assim permaneceu como único 

Curso da área até o ano de 2010, quando foi credenciado o Curso de Ciências 

Climáticas. Posteriormente, o Prodema-MDMA migrou para a área de Ciências 

Ambientais.  

O Prodema-MDMA, na UFPB, foi o primeiro Curso interdisciplinar, mas 

logo depois, em 1999, foi acompanhado pelo credenciamento do curso de Recursos 

Naturais até o ano de 2003. De 2004 a 2008 permaneceu sozinho na área 

interdisciplinar e, em 2009, o Curso de Modelos de Decisão e Saúde o acompanhou 

até o ano de 2010, quando foi alocado na área de Ciências Ambientais. Hoje, a 

UFPB possui dois cursos interdisciplinares (Modelos de Decisão e Saúde; Direitos 

Humanos, Cidadania e Políticas Públicas) e apenas o Prodema-MDMA na área de 

Ciências Ambientais. 

Na UFPE em 2004, ano do credenciamento do Prodema-MDMA, já 

existiam dois cursos interdisciplinares, número que permaneceu até o ano de 2010, 

quando o Prodema-MDMA migrou para a área de Ciências Ambientais. Atualmente, 

existe apenas um curso em cada área, Interdisciplinar e Ciências Ambientais.  

Na UFSE o Prodema-MDMA foi o primeiro curso interdisciplinar e 

permaneceu assim até o ano de 2010, quando migrou para a área de Ciências 

Ambientais. Atualmente não existe curso interdisciplinar nesta IES. 

O Prodema-MDMA foi o primeiro curso interdisciplinar e de Pós-

Graduação da UESC, credenciado em 1998. Contudo, mesmo com o seu 

pioneirismo não conseguiu influenciar novas adesões para esta área. Atualmente 

não existe nenhum curso interdisciplinar nesta IES e o Prodema-MDMA insere-se 

como único curso na área de Ciências Ambientais. 

A UnB conjuntamente com a USP trazem o maior número de cursos de 

Pós-Graduação da área Interdisciplinar, desta pesquisa. Enquanto a UnB possui 8 

cursos Interdisciplinares e 3 na área de Ciências Ambientais, a USP possui nove 

cursos Interdisciplinares e dois na área de Ciências Ambientais.  

O PPGMADE, surgido em 1993, não foi o primeiro Curso de Pós-

Graduação da UFPR, mas foi um dos cursos mais inspiradores para os demais 

cursos aqui analisados. Repleto de autoanálises configura-se até os dias atuais com 

uma seleção bianual em seu Programa, fugindo da regra de “quanto mais mestres e 
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doutores melhor”. Contudo, mesmo sendo inovador, ao longo de sua existência não 

conseguiu influenciar tanto a criação de outros cursos interdisciplinares em sua IES. 

Hoje são computados, na UFPR, apenas dois cursos interdisciplinares e dois na 

área de Ciências Ambientais. 

Os números visualizam melhor informações inclusive para análise. Assim, 

percebe-se que a existência de um Programa de Pós-Graduação em uma IES reflete 

dois momentos: uma necessidade institucional e outra de mercado. Afinal, o 

profissional formado na Pós-Graduação não consegue mais ser absorvido 

inteiramente pelas Instituições de Ensino Superior. Atualmente, também são 

recursos humanos de alta qualidade para empresas públicas ou privadas. Quanto à 

necessidade institucional a existência de um Programa de Pós-Graduação revela em 

si a sua contribuição no desenvolvimento da região onde está localizado, bem como 

o grau de inovação, ou de conservadorismo, dessas IES e por que não dizer de 

disciplinaridade existente, algo que influencia toda uma região inclusive em contribuir 

para o seu atraso de mercado.  

Percebe-se assim que um Programa de Pós-Graduação interdisciplinar 

pode nascer por uma necessidade institucional, mas se mantém pela vontade 

principalmente de seus docentes-pesquisadores envolvidos. Afinal, a maioria desses 

Cursos não está ligada a departamentos e raros são aqueles acoplados a um 

Centro, ou possuir uma graduação, como no caso da UnB, fato que possibilita 

permear por toda a IES, de forma mais presente, a filosofia do Desenvolvimento 

Sustentável desde a pesquisa até a formação, no ensino superior. Não se pode 

esquecer que os docentes dos Programas interdisciplinares estão e são alocados, 

em sua maioria, em departamentos, isto é, de forma disciplinar e a eles convêm 

todas as suas obrigações acadêmicas, principalmente no quesito deveres. Resta aos 

Programas interdisciplinares sua inserção de forma voluntária e individual, diante de 

um tempo reduzido para tantas tarefas acadêmicas. Essa falta de estrutura 

institucional para os Programas de Pós-Graduação interdisciplinares, que por 

diversas vezes aparentam ser de toda a IES e ao mesmo tempo de nenhum 

departamento ou centro, em termos de logística para a sua manutenção, como 

informado anteriormente, sem uma melhor abertura da IES para as necessidades 

interdisciplinares da ciência e de mercado, transfere a manutenção desses Cursos 

cada vez mais para o voluntariado acadêmico de seu quadro de professores. Uma 

prática amadora de gestão institucional que precisa ser revista principalmente 
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quanto à quantidade de recursos financeiros, que podem ser perdidos, caso esses 

Programas, com alta demanda social, venham a deixar de existir. 

Estes podem ter sido problemas detectados no Prodema-MDMA da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (1995-2003) e da Universidade 

Federal de Alagoas (1997-2006), cujos cursos sofreram descontinuidade por não 

conseguir seguir os padrões dos indicadores da CAPES. 

Mesmo diante dos entraves institucionais, em uma análise mais profunda 

quanto ao crescimento dos Programas de Pós-Graduação da área Interdisciplinar e 

posteriormente da área de Ciências Ambientais, que têm alocado os Programas aqui 

analisados, percebe-se um crescimento, em algumas IES, sendo para elas 

consideradas prioritárias, enquanto para outras IES essas áreas passam 

despercebidas, fazendo parte apenas de um grupo de Programas de Pós-

Graduação necessárias, algo que pode ser visualizado pela Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Ranking Índice Áreas Prioritárias de Conhecimento Científico por IES. 

IES IAPC 
Universidade Estadual de São Paulo 0,78 
Universidade de Brasília 0,63 
Universidade Federal do Ceará

2
  0,55 

Universidade Federal do Pará 0,29 
Universidade Federal do Paraná 0,27 
Universidade Federal da Paraíba 0,13 
Universidade Federal de Pernambuco 0,13 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 0,10 
Universidade Federal de Sergipe 0,04 
Universidade Federal do Piauí 0,03 
Universidade Estadual de Santa Cruz 0,00 

Fonte: Autora, 2014. 
2
Dados relativos ao Prodema/DDMA e MDMA/UFC. 

 

Por serem os Programas nesta pesquisa pioneiros em suas IES, seja 

como primeiro Curso de Pós-Graduação ou primeiro Curso da área Interdisciplinar, 

esperava-se encontrar a sua contribuição da área Interdisciplinar e posteriormente, 

das Ciências Ambientais para a IES, onde sediava o Curso, a partir do crescimento 

dessas áreas na mesma. Contudo, os indicadores apresentaram algumas 

discrepâncias consideráveis (Tabela 5). 

O valor obtido pelo índice Áreas Prioritárias de Conhecimento foi 

composto pelos indicadores C1: Número de Cursos de Pós-Graduação da área 

                                                 
2
 Devido ao fato da Coordenação Geral do Prodema-DDMA, na época da pesquisa, estar alocada na 

Universidade Federal do Ceará, os dados coletados para este escopo foram referentes à UFC, tendo 
assim o mesmo valor do Prodema-MDMA. 
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Interdisciplinar; C2: Número de Cursos de Pós-Graduação da área de Ciências 

Ambientais e C3: Número total de Cursos de Pós-Graduação da IES (Tabela 6). 

Ao longo de 16 anos do programa de avaliação da CAPES e de um pouco 

mais, a variar pelo tempo de existência de cada Curso aqui analisado, as respectivas 

IES já possuem um histórico de contribuição para a ciência brasileira, contudo, a 

revelação de suas áreas prioritárias informa que nem sempre a área Interdisciplinar 

ou das Ciências Ambientais está neste patamar.  

Essas informações também apresentam, além das áreas prioritárias de 

pesquisa, uma desvalorização da Pós-Graduação e uma supervalorização no 

ensino, não havendo um equilíbrio em algumas IES. A UFPI possui apenas 30 

Cursos de Pós-Graduação, enquanto a UESC, menos ainda, 13 Cursos, número que 

se questiona frente às diversas necessidades regionais, inclusive de 

insustentabilidade. Não se pode fazer uma comparação com a Universidade 

Estadual de São Paulo, que possui nada menos do que 230 Cursos de Pós-

Graduação; destaque-se que esses números revelam o apoio institucional na criação 

e principalmente na manutenção desses Cursos.  

Neste escopo, a USP recebeu a maior pontuação neste ranking, vindo 

logo em seguida a Universidade de Brasília e posteriormente a Universidade Federal 

do Ceará, algo mais detalhado pela Tabela 6.  

 
Tabela 6 – Índice Áreas Prioritárias de Conhecimento por IES. 

Legenda: 
Ip1: Indicador padronizado referente ao número de Cursos de Pós-Graduação da área Interdisciplinar 
Ip2: Indicador padronizado referente ao número de Pós-Graduação da área de Ciências Ambientais 
Ip3: Indicador padronizado referente ao número total de Cursos de Pós-Graduação da IES 

Fonte: Autora, 2014. 
 

 

Programas/IES Ip1 Ip2 Ip3 IAPC 
PROCAM/ USP 1,00 0,33 1,00 0,78 
PPG-CDS/UNB 0,89 0,67 0,33 0,63 
Prodema/MDMA 
DDMA/UFC 

0,44 1,00 0,20 0,55 

PPGDSTU/UFPA 0,33 0,33 0,22 0,29 
PPGMADE/UFPR 0,22 0,33 0,24 0,27 
Prodema/MDMA-UFPB 0,22 0,00 0,17 0,13 
Prodema/MDMA-UFPE 0,11 0,00 0,27 0,13 
Prodema/MDMA-UFPI 0,00 0,00 0,08 0,03 
Prodema/MDMA-UFRN 0,11 0,00 0,18 0,10 
Prodema/MDMA-UFSE 0,00 0,00 0,11 0,04 
Prodema/MDMA-UESC 0,00 0,00 0,00 0,00 
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De forma mais detalhada, pela figura 28, pode-se conhecer quais são as 

áreas prioritárias de conhecimento científico das IES onde estão alocados os 

Programas de Pós-graduações analisados. 

  

Figura 28 – Áreas de avaliação que mais cresceram dentre as IES analisadas. 

Quantidade de 
Cursos por Área  

Áreas de Avaliação - UFPA 

4 Engenharia III 

3 Biodiversidade, Interdisciplinar 

2 Ciências Ambientais, Ciências Biológicas I, Ensino, Letras/ Linguística, 

Geociências, Medicina II, Psicologia, Sociologia 

Quantidade de 
Cursos por Área 

Áreas de Avaliação - UFPI 

4 Ciências Agrárias I 

2 Antropologia, Ciências Sociais Aplicadas I, Odontologia, Química, Zoologia 

Quantidade de 
Cursos por Área 

Áreas de Avaliação - UFC 

4 Ciências Ambientais, Interdisciplinar, Ciências Biológicas II, Engenharias I 

3 Ciências Agrárias I, Direito, Engenharias IV 

Quantidade de 
Cursos por Área 

Áreas de Avaliação - UFRN 

4 Engenharias III 

3 Arquitetura e Urbanismo, Biodiversidade, Ciências Biológicas II 

2 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo, Ciências da Computação, 
Educação Física, Engenharias I e IV, Ensino, Farmácia, Filosofia, 
Interdisciplinar, Odontologia, Psicologia. 

Quantidade de 
Cursos por Área 

Áreas de Avaliação - UFPB 

3 Ciências Agrárias I 

2 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo, Interdisciplinar, Filosofia, 

Letras, Matemática, 

Quantidade de 
Cursos por Área 

Áreas de Avaliação - UFPE 

4 Biodiversidade, Engenharias III, Economia, Medicina II 

3 Administração, Ciências Contábeis e Turismo, Ciência da Computação, 
Ciências Biológicas I, Engenharias II e IV, Interdisciplinar, Nutrição. 

Quantidade de 
Cursos por Área 

Áreas de Avaliação - UFSE 

3 Ciências Agrárias I 

2 Antropologia, Engenharias I e II, Filosofia, Medicina I 

Quantidade de 
Cursos por Área 

Áreas de Avaliação - UESC 

4 Biodiversidade 

2 Ciências Agrárias I, Ensino, Interdisciplinar 

Quantidade de 
Cursos por Área 

Áreas de Avaliação UNB 

7 Interdisciplinar 

4 Administração, Ciências Contábeis e Turismo, Ciências Ambientais, 

Engenharias I e IV, Letras, Psicologia 

Quantidade de 
Cursos por Área 

Áreas de Avaliação USP 

16 Letras 

10 Medicina I 

9 Interdisciplinar, Medicina II e III 
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2 Ciências Ambientais 

Quantidade de 
Cursos por Área 

Áreas de Avaliação UFPR 

6 Biotecnologia 

5 Ciências Biológicas II 

3 Administração, Ciências Contábeis e Turismo, Ciências Agrárias I, 
Engenharias I e III,  

2 Interdisciplinar, Geociências, Medicina Veterinária, Zootecnia. 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Percebe-se que algumas IES incentivam o aumento no número de 

Programas de Pós-Graduação, enquanto outras possuem apenas o mínimo 

necessário. A UFC e a UNB foram as duas IES onde a área Interdisciplinar ocupa o 

primeiro lugar em número de Cursos de Pós-graduação inseridos, seguidos pela 

área de Ciências Ambientais que dividem com demais áreas. Enquanto na UNB 

existe um Centro de Desenvolvimento Sustentável que fortalece as ações seja de 

ensino, pesquisa e gestão sustentável na instituição, na UFC os Cursos Prodema-

MDMA e DDMA estão alocados na Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Esse pequeno 

detalhe possui um grande impacto no fator de gestão, referente a direitos, inclusive 

de recursos, visibilidade e autonomia em sua própria IES. Neste quesito a UNB se 

destaca.  

 Na UFC, contudo, os Cursos dessas duas áreas parecem desconhecer a 

sua força institucional, que possuiria localmente se houvesse uma melhor agregação 

com os demais Cursos das áreas Interdisciplinar e Ciências Ambientais, podendo 

reivindicar até mesmo um centro e iniciarem uma nova jornada. Realidade contrária 

visualizada na UFPI e UFSE, onde dentre as áreas prioritárias, não se encontram a 

Interdisciplinar e menos ainda, a Ciências Ambientais, podendo revelar dificuldades 

dos Programas em sua manutenção diante da disciplinaridade da estrutura 

organizacional dessas IES.  

  

6.2.2 Dimensões da Sustentabilidade (DS) 

 

Esse escopo teve como finalidade revelar as dimensões da Ciência da 

Sustentabilidade trabalhadas por cada Programa de Pós-Graduação e assim 

compreender os caminhos ainda a serem percorridos.  

Os dados foram coletados a partir de uma análise da área de 

concentração, linhas de pesquisa e objetivo dos Programas, tanto pelos sites dos 
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Programas quanto nos cadernos de indicadores da Capes (Apêndice A). Houve uma 

grande dificuldade em se capturar a essência de cada Programa, inicialmente pela 

falha de descrições corretas acerca dos elementos acima citados. Em nenhuma das 

áreas de concentração havia uma descrição de seu enfoque, enquanto as linhas de 

pesquisa são extremamente generalistas, sem objetividade do que de fato se busca 

pesquisar dentro dessas linhas bem como inexiste em vários Programas uma 

descrição de seus objetivos. Há em seu lugar um histórico de sua rede, centro ou do 

próprio Programa, deixando-se assim de se conhecer o seu real propósito. 

Considerando que um Programa de Pós-Graduação está pautado em 

uma área de concentração e por sua vez em suas linhas de pesquisas e nas 

competências a serem formadas para essas pesquisas, então este trabalho de 

doutorado utilizou-se da figura 29 para análise deste e outros índices posteriormente 

descritos. 

Figura 29 – Estrutura hierárquica de um Curso de Pós-Graduação. 

 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

 

A partir dessa figura 29 percebe-se que a área de concentração define os 

rumos de um Programa, algo seguido pelas linhas de pesquisas. Contudo essa 

mesma hierarquia demonstra não haver uma rigidez e poder constar inovação, 

principalmente quando aplicado à Ciência da Sustentabilidade, que por trabalhar 

com temas-problemas espera-se que com os anos, evolua a partir de suas análises 

exaustivas. Desse modo, estando as pesquisas, inclusive as dissertações e teses, 
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inseridas em grupos de pesquisas foca-se melhor no propósito do Programa, 

deixando de produzir pesquisas pessoais dos docentes ou discentes que por 

diversas vezes não se encaixam nas áreas de concentração, muito menos nas 

linhas de pesquisa, destoando inclusive dos objetivos do Programa.  

A Ciência da Sustentabilidade trata de forma holística e sistêmica os 

aspectos ambientais, sociais e econômicos do mundo concomitantemente. As 

ênfases de abordagens dadas à sustentabilidade ambiental, por exemplo, por alguns 

Programas, não descartam sua análise social e econômica. Para se alcançar a 

sustentabilidade necessita-se de uma integração entre a conservação e o 

desenvolvimento humano, na busca das satisfações das necessidades humanas 

básicas, com igualdade e justiça social, não somente no hoje, mas principalmente 

para as gerações futuras, havendo assim uma revisão das tecnologias, fabricação 

de produtos e principalmente consumo, que possam inviabilizar os serviços 

ambientais e por sua vez influenciarem mudanças climáticas. Essa complexidade de 

ações permeia diversas pesquisas dos Programas aqui analisados, que possuem 

áreas de concentrações e linhas de pesquisas por diversas vezes confusas ou 

dúbias nessa caminhada da sustentabilidade. Desse modo, pela tabela 7, pode-se 

verificar o ranking dos Programas no Índice da Sustentabilidade. 

 

Tabela 7 – Ranking Índice Dimensões da Sustentabilidade. 

Programas/IES IDS 

PPGDSTU/UFPA 0,6 
MDMA/UFC 0,6 
MDMA/UFRN 0,6 
MDMA/UFPB 0,6 
MDMA/UFPE 0,6 
Prodema/DDMA 0,6 
PPG-CDS/UNB 0,6 
MDMA/UFPI 0,4 
MDMA/UFSE 0,4 
MDMA/UESC 0,4 
PROCAM/USP 0,4 
PPGMADE/UFPR 0,4 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Os valores apresentados (Tabela 7) revelam esse caos interpretativo. Dos 

12 Programas analisados, sete possuem como área de concentração o termo 

desenvolvimento (Figura 30), que se dissipa em suas linhas de pesquisas, algo a ser 

interpretado por necessidades regionais locais, pontuado assim pela própria 

justificativa dos Programas encontrada nos Cadernos de Indicadores da CAPES.  
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Analisando-se esse primeiro viés, apesar de serem amplas as áreas de 

concentração cujo termo desenvolvimento seja chave, traz como vantagem a 

possibilidade da inserção do maior número de dimensões inseridas na Ciência da 

Sustentabilidade e necessárias a esse modelo de desenvolvimento, que geralmente 

se busca localmente.  

Para a análise desse escopo foram buscadas as cinco dimensões da 

Ciência da Sustentabilidade, de acordo com Nelson e Vucetich (2012), assim 

distribuídos em: Compreensão do significado normativo do próprio conceito de 

sustentabilidade (C4); Compreensão do estado da natureza e dos ecossistemas 

(C5); Compreensão de como a exploração afeta os ecossistemas (C6); 

Compreensão de como a exploração dos ecossistemas afeta as sociedades 

humanas (C7); e Desenvolvimento de tecnologia e mercados eficientes para a 

satisfação das necessidades humanas (C8). 

 

A tabela 8 apresenta as dimensões trabalhadas no Índice das Dimensões 

da Sustentabilidade, que deixa de forma clara como os Programas estão realizando 

pesquisas referentes ao Desenvolvimento Sustentável. 

 

Tabela 8 – Índice das Dimensões da Sustentabilidade. 

Programas/IES Ip4 Ip5 Ip6 Ip7 Ip8 IDS 
PPGDSTU/UFPA 0 1 1 1 0 0,6 
Prodema/MDMA-UFC 0 1 1 1 0 0,6 
Prodema/MDMA-UFRN 0 1 1 1 0 0,6 
Prodema/MDMA-UFPB 0 1 1 1 0 0,6 
Prodema/MDMA-UFPE 0 0 1 1 1 0,6 
Prodema/DDMA-UFC 0 1 1 1 0 0,6 
PPG-CDS/UNB 0 0 1 1 1 0,6 
Prodema/MDMA-UFPI 0 0 1 1 0 0,4 
Prodema/MDMA-UFSE 0 0 1 1 0 0,4 
Prodema/MDMA-UESC 0 0 1 1 0 0,4 
PROCAM/ USP 0 0 1 1 0 0,4 
PPGMADE/UFPR 0 0 1 1 0 0,4 
Legenda: 
Ip4: Indicador padronizado referente a conceitos normativos 
Ip5: Indicador padronizado referente a estado dos ecossistemas 
Ip6: Indicador padronizado referente a impacto nos ecossistemas 
Ip7: Indicador padronizado referente a impacto nas sociedades humanas 
Ip8: Indicador padronizado referente a estado e mercados eficientes 

Fonte: Autora, 2014. 
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Pode ser verificado que nem todos os Programas envolvem as dimensões 

de forma completa. Nenhum deles possui, embora conste em suas linhas de 

pesquisa o termo Desenvolvimento Sustentável, uma descrição que transpareça o 

caráter normativo. Cinco dos Programas analisam o estado dos ecossistemas, 

enquanto dois „tecnologias e mercados eficientes‟ e todos priorizam estudos sobre 

os impactos da exploração dos recursos nos ecossistemas e nas sociedades 

humanas, algo melhor detalhado no apêndice A e de forma condensada pelas 

figuras 30 e 31.  

São sete os Programas de Pós-Graduação que possuem áreas de 

concentração que envolvem o termo desenvolvimento. Como pode ser visto na 

figura 23, muitas de suas linhas de pesquisas, que deveriam melhor enfocar ou 

direcionar as pesquisas, são tão amplas quanto suas respectivas áreas de 

concentração. Dos Programas avaliados cinco possuem áreas de concentrações 

diversificadas, bem como suas linhas de pesquisas (Figura 30).  

Não se pode esquecer que o Desenvolvimento Sustentável trouxe uma 

valorização ao planejamento, visto agora como um instrumento fundamental para 

orientar a sociedade a um estilo de vida equilibrado com a conservação, o 

crescimento econômico e uma equidade social (BUARQUE, 2002). Desse modo, 

quando se insere em uma área de concentração o termo desenvolvimento, 

implicitamente retrata, ou assim deveria, também o planejamento e 

consequentemente a sua gestão, para assim fechar o ciclo. Algo não visualizado 

nesta avaliação.  

Muito embora alguns Programas possuam o termo desenvolvimento em 

sua área de concentração, uns nada inserem de planejamento, outros inserem o 

planejamento ou a gestão como área de concentração, mas de forma que dialogam 

corretamente com as suas linhas de pesquisas, que ora divergem, ora se duplicam. 
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Figura 30 – Programas de Pós-Graduações com áreas de concentração focadas em 

desenvolvimento. 

 

Fonte: Autora, 2014. 
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Figura 31 – Áreas de concentração diversas entre os Programas de Pós-Graduações. 

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

 

De forma mais específica, o Planejamento Ambiental consiste em um 

conjunto de metodologias e procedimentos para avaliar consequências ambientais 

de uma ação proposta e possíveis alternativa, a esta ação, seja em um território, 

seja em uma organização (ALMEIDA et al. 2006). Esse planejamento, quando 

inserido no Desenvolvimento Sustentável, perpassa a qualidade de vida de sua 

população - incluindo neste item a redução da pobreza, geração de riqueza e 

distribuição de seus ativos - a eficiência econômica e uma gestão pública eficiente. 

O conjunto dessa interação resulta na governança, pela organização da sociedade – 

orientando as políticas e os investimentos públicos – e pela distribuição dos ativos 

sociais (BUARQUE, 2002), sem esquecer, neste processo, dos limites biofísicos do 

planeta.  
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Análises dos impactos da exploração dos recursos nos ecossistemas e 

por sua vez nas sociedades humanas é um ponto comum a todos os Programas 

avaliados, contudo, precisa haver avanços nessas dimensões, caso contrário, os 

Programas inserem com isso estudos de casos sem a possibilidade de 

comparações, inclusive metodológicas. Abordagens do estado dos ecossistemas 

gerariam excelentes observatórios de monitoramento, principalmente em se tratando 

de áreas semiáridas, onde os estudos dos serviços ecossistêmicos ainda são 

carentes de dados.  

 

 

6.2.3 Competências Formadas (CF) 

 

Foram cinco as competências buscadas nos Programas de Pós-

graduação inserida na Ciência da Sustentabilidade: 1) pensamento sistêmico, 2) 

pensamento antecipatório, 3) pensamento normativo, 4) pensamento estratégico e 5) 

competência interpessoal (BARTH et al, 2007; MOCHIZUKI e FADEEVA, 2010; 

WIEK, WITHYCOMBE e REDMAN, 2011). Juntas elas inserem o conhecimento e a 

compreensão da sustentabilidade, o pensamento analítico, a comunicação, a 

inserção de práticas sustentáveis e por fim, a formação de lideranças para 

mudanças, ponto crucial entre as análises acadêmicas e suas aplicações na 

sociedade, algo a ser visualizado pela figura 32. 

 

Figura 32 – Competências para a Ciência da Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Wiek, Withycombe, Redman, 2011. 
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O Programa da PPG-CDS/UNB foi relativamente, frente aos demais 

Programas, o que melhor demonstrou inserir as competências para a Ciência da 

Sustentabilidade (tabela 9), em suas disciplinas obrigatórias, descritas 

detalhadamente no Apêndice A, e de forma sintética na figura 30. São dois os níveis 

de aprofundamento. No Mestrado apresentam-se os princípios fundamentais sobre 

sustentabilidade e no Doutorado aprofunda-se a temática, possibilitando o 

desenvolvimento de um pensamento analítico sobre sustentabilidade.  

 
Tabela 9 – Ranking Índice Competências Formadas. 

Programas/IES ICF 

PPG-CDS/ UNB 0,8 
PROCAM/ USP 0,6 
PPGDSTU/ UFPA 0,4 
MDMA/ UFPI 0,4 
MDMA/ UFC 0,4 
MDMA/ UFRN 0,4 
MDMA/ UFPB 0,4 
MDMA/ UFPE 0,4 
MDMA/ UFSE 0,4 
MDMA/ UESC 0,4 
DDMA/Prodema/UFC 0,2 

Fonte: Autora, 2014. 
 

 

O PROCAM/ USP traz uma proposta mais focada em energia e água, 

contudo não insere, pela descrição de suas ementas, as competências 

antecipatórias e estratégicas necessárias para subsidiar os tomadores de decisões. 

De todos os Programas analisados é o único que não consta uma disciplina 

específica para o Doutorado, ficando o questionamento em diferenciação de uma 

pesquisa do mestrado para o do doutorado, se competências não são mais 

necessárias. 

Nove Programas ficaram em terceiro lugar no Índice Competências 

Formadas. Entre eles existem um certo descompasso entre as competências 

necessárias nas disciplinas do Mestrado e do Doutorado (Tabela 9 e 10) 

principalmente quando se foca na área de concentração e por sua vez nas linhas de 

pesquisas. Afinal, parte-se do princípio que uma disciplina obrigatória confere 

competências mínimas necessárias para o desenvolvimento de pesquisas em 

determinada área de concentração, ou de forma mais específica, por linha de 

pesquisa (Figura 28). Desse modo, as disciplinas obrigatórias devem possuir vínculo 

obrigatório com o que o Curso se propõe a pesquisar, nivelando assim os alunos em 
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conhecimentos básicos necessários para o avanço em suas pesquisas de Mestrado 

e Doutorado. 

 

Tabela 10 – Índice Competências Formadas. 

Programas/IES Ip9 Ip10 Ip11 Ip12 Ip13 ICF 

PPG-CDS/UNB 1 1 1 1 0 0,8 
PROCAM/ USP 1 0 1 0 1 0,6 
PPGDSTU/UFPA 1 0 1 0 0 0,4 
Prodema/MDMA-UFPI 0 0 1 1 0 0,4 
Prodema/MDMA-UFC 0 0 1 1 0 0,4 
Prodema/MDMA-UFRN 0 0 1 1 0 0,4 
Prodema/MDMA-UFPB 0 0 1 1 0 0,4 
Prodema/MDMA-UFPE 0 0 1 1 0 0,4 
Prodema/MDMA-UFSE 0 0 1 1 0 0,4 
Prodema/MDMA-UESC 0 0 1 1 0 0,4 
PPGMADE/UFPR 1 0 1 0 0 0,4 
Prodema/DDMA-UFC 1 0 0 0 0 0,2 

Legenda: 
Ip9: Indicador padronizado referente à competência pensamento sistêmico 
Ip10: Indicador padronizado referente à competência antecipatória 
Ip11: Indicador padronizado referente à competência normativa 
Ip12: Indicador padronizado referente à competência estratégica 
Ip13: Indicador padronizado referente à competência interpessoal 

Fonte: Autora, 2014. 
 
 

Não se pode esperar que um aluno de Pós-Graduação do Mestrado 

Interdisciplinar ou de Ciências Ambientais, por exemplo, venha com as 

competências holísticas de sua Graduação, se a grande maioria das graduações no 

Brasil são disciplinares. Contudo, nessa linha de pensamento, verificaram-se alguns 

tropeços nos designs dessas disciplinas. 

Importante pontuar que mesmo sendo a matriz curricular de um Programa 

de Pós-Graduação algo que necessita ter o máximo de transparência, houve certa 

dificuldade inicialmente em encontrar essas matrizes curriculares, por diversas vezes 

mal alocadas em seus sites, sem a existência de uma ementa, ou quando 

existentes, confundidas com planos de aulas, bem como sem a necessária 

separação entre disciplinas obrigatórias e optativas.  

No Caderno de Indicadores da Capes, formulário que poderia resolver 

essa discrepância, também não existe destaque entre disciplinas obrigatórias e 

optativas, havendo ainda uma falta de padronização em sua descrição – alguns 

inserem inclusive nome dos professores, outros, mal informam a que se propõe a 

disciplina. Essa falta de padronização dificulta também o discente, que cursa e sai 

da disciplina sem ao menos entender o seu propósito. Olhando por outro enfoque as 

disciplinas refletem as suas linhas de pesquisas, nas quais deveriam estar inseridos 
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os seus grupos de pesquisa. Desse modo, existiriam, nesta abordagem, os docentes 

mais capacitados para as disciplinas propostas, aqueles que poderiam ser referência 

na IES nessas áreas de pesquisas. Percebe-se com isso que não existe uma 

divulgação de suas disciplinas obrigatórias, ou seja, de suas competências, 

desvalorizando os seus docentes-pesquisadores. 

Dentre os demais Cursos analisados merece um melhor detalhamento os 

dois formatos de rede do Prodema. O MDMA-Prodema traz um conjunto de sete IES 

que utilizam um tronco comum de disciplinas denominadas igualmente para a rede,  

com ementas diferenciadas e bibliografias. Mas o ponto que chamou a atenção 

nesta pesquisa, diante da análise das disciplinas obrigatórias a partir da área de 

concentração e por sua vez das linhas de pesquisas, foi que esse formato de rede 

possui áreas de concentração diferenciadas, e linhas de pesquisas completamente 

distintas. Se as disciplinas obrigatórias inserem as competências necessárias para 

pesquisas nas linhas e área de concentração de um Programa de Pós-Graduação, 

como um mesmo conjunto de disciplinas poderia cumprir o seu propósito para uma 

variedade de linhas de pesquisas e distintas áreas de concentração? Embora esse 

conjunto insira as competências mínimas necessárias à Ciência da Sustentabilidade, 

cruzando-as com suas linhas de pesquisas, elas precisariam de adequações, ou se 

o propósito for se tornar um Programa, um alinhamento entre as diversas áreas de 

concentração e linhas de pesquisa com o doutorado em rede, para que neste haja 

apenas um aprofundamento das competências iniciadas no mestrado. Assim um 

Programa de Pós-Graduação que se insira nas áreas Interdisciplinares e das 

Ciências Ambientais deve no mestrado inserir competências básicas, dentre elas a 

normativa e principalmente sistêmica, algo a não mais ser tratado no doutorado, por 

considerar essas competências pré-requisito às competências a serem dadas no 

doutorado. 

O DDMA/Prodema, sendo o Doutorado criado a partir de um Mestrado 

existente há dezoito anos, recebeu a mais baixa pontuação no Índice de 

Competências Formadas, por replicar em sua única disciplina – Meio Ambiente e 

Interdisciplinaridade - a competência sistêmica, anteriormente trabalhada no 

Mestrado, perdendo assim a oportunidade de aprofundar em competências não 

pontuadas no Mestrado, como as competências estratégica, antecipatória e 

interpessoal e tornar os seus discentes capacitados em aprofundar temas-problemas 

trabalhados de forma introdutória no mestrado. As figuras 33 e 34 demonstram esse 
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link entre as competências e suas respectivas áreas de concentração e linhas de 

pesquisa. 

O PPGDSTU/ UFPA divide as competências também em níveis de 

aprofundamento entre Mestrado e Doutorado principalmente na competência do 

enfoque sistêmico e normativo, possibilitando o conhecimento e a compreensão de 

Desenvolvimento Sustentável e a necessidade de um pensamento analítico e crítico. 

Diante de sua inserção em uma região rica em biodiversidade necessita-se de 

competências que possam fazer intervenções coletivas, conhecendo-se as barreiras 

às mudanças para um futuro sustentável, principalmente competências estratégicas 

e interpessoais.    

Essa análise reflete alguns pontos importantes na escolha de disciplinas 

voltadas à Ciência da Sustentabilidade, a destacar a necessidade de um melhor 

design de sua grade curricular, prioritariamente nas disciplinas obrigatórias a todos 

os alunos nos cursos matriculados. Uma disciplina não pode existir sem uma 

associação direta com a área de concentração e linhas de pesquisa. Enquanto no 

Mestrado deveria haver a priorização das competências de pensamento sistêmico e 

normativo, conhecimentos básicos para o conhecimento, compreensão e 

pensamento analítico do Desenvolvimento Sustentável como fenômeno complexo e 

dinâmico, no Doutorado a inserção das competências antecipatória, estratégica e 

interpessoal fariam toda a diferença. Desenvolver a capacidade dos discentes em 

elaborar estratégias para resolver conflitos, que levassem em consideração os 

valores, crenças e preferências diante das prioridades de sustentabilidade, faria a 

academia de fato transpor os seus muros e levar a ciência para a sociedade 

(REMINGTON-DOUCETTE, 2013).  
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Figura 33 – Competências formadas nos Cursos com área de concentração em 

desenvolvimento.

 
Fonte: Autora, 2014. 
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Figura 34 – Competências formadas nos Cursos com áreas de concentrações diversas. 
 

 

Fonte: Autora, 2014. 
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6.2.4 Dimensões da Interdisciplinaridade (DI) 

 

Estudos sobre o Desenvolvimento Sustentável devem obrigatoriamente 

estar inseridos em uma abordagem interdisciplinar. Três foram os níveis buscados: 

a) interdisciplinaridade nas disciplinas, a partir da participação de pelo menos dois 

professores por disciplina; b) interdisciplinaridade na orientação de teses e 

dissertações, a partir da participação de um co-orientador; c) interdisciplinaridade 

nos projetos de pesquisas, a partir da participação de professores, mestrandos e 

doutorandos. 

Ppela falta de padrão na inserção dos dados do Caderno de Indicadores 

da Capes, não foi possível capturar a interdisciplinaridade entre os docentes nas 

disciplinas. Por diversas vezes, nesses documentos oficiais, nem o nome de 

professores constava. Mais grave ainda foi a desvalorização dada a co-orientação 

em Cursos Interdisciplinares ou das Ciências Ambientais. Não existe o item co-

orientação no relatório das dissertações ou teses defendidas, deixando-se de se 

contabilizar esse nível de interdisciplinaridade, nem mesmo nos repositórios de 

dissertações e teses. Desse modo, a única informação contabilizada foi referente 

aos projetos de pesquisas, nos quais se buscou identificar o número e o tipo de 

participantes por projeto de pesquisa.  

O raciocínio é o mesmo – a interdisciplinaridade deve permear todo o 

Curso da área de Ciências Ambientais ou Interdisciplinar que trabalhe com o 

Desenvolvimento Sustentável. Nesta visão parte-se do princípio que uma 

dissertação ou tese de uma área Interdisciplinar ou das Ciências Ambientais não 

pode ser um trabalho isolado do aluno, devendo estar inserida em um projeto de 

pesquisa, para ter o apoio financeiro e principalmente interdisciplinar, não somente 

por parte dos professores participantes, mas também de mestrandos e doutorandos. 

O ideal seria que muitos desses projetos informados fizessem parte dos grupos de 

pesquisa cadastrados no CNPq dos professores do Programa, por linha de pesquisa 

informada, contudo essa não foi uma realidade encontrada, pela falta também de 

atualização nos grupos de pesquisa, na plataforma do CNPq, de seus produtos 

realizados, não foi possível haver o cruzamento desses dados. Com isso foi 

detectado haver uma falta de link entre as plataformas do CNPq com as da CAPES, 

se isso existisse, a atualização de uma produção no currículo lattes, alimentaria 

também o Diretório do Grupo de Pesquisas do CNPq.  
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Dentre os Cursos analisados o PPGDSTU/UFPA atingiu a maior 

pontuação (Tabela 11), algo a ser visualizado, em detalhes no Apêndice C, tabela 

que revela o número de projetos por linha de pesquisa, número e tipo de 

participantes nesses projetos informados, número de financiamento existente por 

projeto e ano de iniciação desses projetos de pesquisas.  

 

Tabela 11 – Ranking Índice Dimensões da Interdisciplinaridade. 

Programas/IES IDI 
PPGMADE/UFPR 0,66 
PROCAM/USP 0,65 
PPGDSTU/UFPA 0,49 
DDMA-Prodema 0,48 
Prodema/MDMA-UFPE 0,43 
Prodema/MDMA-UFRN 0,29 
Prodema/MDMA-UFPI 0,23 
PPG-CDS/UNB 0,23 
Prodema/MDMA-UESC 0,15 
Prodema/MDMA-UFS 0,14 
Prodema/MDMA-UFPB 0,07 
Prodema/MDMA-UFC 0,04 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Essas informações cruzadas serviram de base para se chegar aos 

resultados de três escopos trabalhados nessa pesquisa: a) dimensões da 

interdisciplinaridade, b) pesquisas realizadas e c) fomento à pesquisa. 

No quesito interdisciplinaridade, o PPGMADE/ UFPR apresentou a maior 

diversidade e equilíbrio no número de participantes por projeto de pesquisa (Tabela 

12). 

Tabela 12 – Índice Dimensões da Interdisciplinaridade. 

Programas/IES Ip14 Ip15 Ip16 IDI 

PPGMADE/UFPR 0,67 0,60 0,70 0,66 
PROCAM/USP 0,34 1,00 0,60 0,65 
PPGDSTU/UFPA 0,76 0,26 0,45 0,49 
Prodema/DDMA-UFC 0,43 0,00 1,00 0,48 
Prodema/MDMA-UFPE 1,00 0,28 0,00 0,43 
Prodema/MDMA-UFRN 0,19 0,68 0,00 0,29 
Prodema/MDMA-UFPI 0,00 0,69 0,00 0,23 
PPG-CDS/UNB 0,06 0,34 0,30 0,23 
Prodema/MDMA-UESC 0,10 0,35 0,00 0,15 
Prodema/MDMA-UFSE 0,04 0,37 0,00 0,14 
Prodema/MDMA-UFPB 0,04 0,15 0,01 0,07 
Prodema/MDMA-UFC 0,09 0,03 0,00 0,04 

Legenda: 
Ip14: Indicador padronizado referente a docentes participantes por projeto de pesquisa 
Ip15: Indicador padronizado referente a mestrandos participantes por projeto de pesquisa 
Ip16: Indicador padronizado referente a doutorando participantes por projeto de pesquisa 

Fonte: Autora, 2014. 
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O PROCAM/ USP ficou em segundo lugar no ranking, contudo possui 

mais discentes participantes do que docentes, principalmente mestrandos, alunos 

que ainda estão sendo iniciados na pesquisa científica, enquanto o 

PPGDSTU/UFPA possui um número bem maior de docentes do que de discentes.  

Um fato interessante a ser analisado refere-se às redes DDMA e a 

MDMA, que apesar de ser complementarem, ainda funcionam de forma isolada. O 

DDMA opera em um formato de rede que favorece a interdisciplinaridade em todos 

os seus níveis, contudo pelos dados informados no Caderno de Indicadores, existe 

uma participação maior de doutorandos do que de professores nos projetos de 

pesquisas, algo que merece uma reflexão, pois embora exista a premissa de maior 

autonomia de pesquisa entre um doutorando do que um mestrando, os projetos de 

pesquisa são obrigatoriamente dos professores. A não existência de dados 

referentes ao MDMA/Prodema no DDMA/Prodema revela que as redes ainda não 

dialogam no quesito interdisciplinaridade, precisando ser reestruturada para assim 

se tornar um Programa de Pós-Graduação em um único formato de rede. 

No modelo Prodema/MDMA a interdisciplinaridade ocorre pela interação 

entre os discentes de diferentes formações, entre docentes, advindos de 

departamentos diferenciados de uma mesma instituição, bem como entre discentes 

e docentes. A interdisciplinaridade que nasce entre os conhecimentos dos discentes 

por meio de suas especialidades, advindas de suas graduações, com os seus 

docentes e orientadores - com sua bagagem departamental - é uma das mais 

complexas. Nesse processo, é obvio que o trabalho acadêmico flui melhor quando a 

graduação do discente insere-se nas áreas abrangidas pelo departamento do 

orientador. Contudo, a interdisciplinaridade é melhor vivenciada quando as áreas 

aparentam discordância, como por exemplo, docente biólogo com orientador 

economista. A desconstrução do saber e as dúvidas sobre o objeto de estudo são 

redescobertas pelos pares, que em geral, solicitam um terceiro membro – co-

orientador – para equilibrar o diálogo. Dessa experiência, o discente é quem obtém o 

melhor resultado interdisciplinar, por ser ele o recurso humano formado na Pós-

Graduação. Embora, os docentes também aprendam com as descobertas de seus 

alunos, um pós-graduado interdisciplinar melhor absorverá, sem preconceitos 

metodológicos, a fusão de novos olhares para velhos problemas do mundo.    
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6.2.5 Pesquisas Realizadas (PR) 

 

Como informado anteriormente, para esta pesquisa doutoral os principais 

produtos de um Curso de Pós-Graduação são suas teses e dissertações, e para um 

Curso Interdisciplinar ou das Ciências Ambientais, a inserção dessas em projetos de 

grupos de pesquisa, consolidaria tanto os grupos de pesquisas como validariam de 

uma forma mais profunda essas dissertações e teses, bem como dariam um nível 

necessário de interdisciplinaridade. Para tal, antes de tudo necessita haver grupos 

de pesquisas cadastrados com temáticas abordadas nas linhas de pesquisas 

trabalhadas pelo Curso para deste modo a pesquisa de mestrado e doutorado não 

morrer com a defesa do aluno, mas existir até a sua exaustão necessária. Isso 

possibilita o aprofundamento teórico (estado da arte), metodológico e inclusive uma 

evolução transdisciplinar com outros grupos de pesquisas consolidando o Programa. 

Considerando, nesta pesquisa, o termo Desenvolvimento Sustentável 

sinônimo de sustentabilidade, a coleta de dados foi realizada no banco de dados do 

grupo de pesquisas do CNPq. Buscaram-se grupos de pesquisas que inserissem em 

suas palavras-chaves dois termos: sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável. 

Em seguida esses dados foram cruzados com os nomes dos professores 

cadastrados nos Cadernos de Indicadores da CAPES com a finalidade de se 

conhecer quantos desses grupos eram coordenados por professores dos Programas 

nesta pesquisa analisados. Afinal, não se pode esquecer que os Programas 

analisados utilizam o arcabouço teórico do Desenvolvimento Sustentável como base 

para suas pesquisas, podendo ser direcionado a partir das linhas de pesquisas 

trabalhadas. 

Algumas limitações devem ser relatadas na coleta desses dados. 

Referente ao banco de dados do CNPq, como informado anteriormente, não consta 

cadastro de grande área Interdisciplinar, muito menos Ciências Ambientais, desse 

modo a coleta precisou ser realizada por busca textual e por IES. Posteriormente 

relativo às dissertações e teses, por não existir uma uniformidade em se redigir os 

dados no Caderno de Indicadores da CAPES muitas informações ficam incompletas 

ou incorretas, principalmente quando se trata de registrar os dados referentes às 

dissertações e teses. Nomes incompletos, ausência do nome do orientador e 

principalmente das palavras-chaves, além de ter sido detectado, em algumas IES, 

duplicidade de dados, fato que solicitou uma filtragem. Infelizmente, essa mesma 
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falta de uniformidade de dados foi encontrada nos repositórios de teses e 

dissertações de alguns Programas - ora constavam as mesmas teses/dissertações 

dos Cadernos de Indicadores, ora não constavam. Alguns repositórios apenas 

inserem a dissertação e tese, contudo não deixam de forma acessível as 

informações sobre esse produto. Devido a essa falha, para esta pesquisa, foi 

utilizada como fonte apenas os Cadernos de Indicadores da Capes. Com isso vale 

lembrar que o PPGDSTU/UFPA é anterior a 1998, ano em que se iniciaram as 

avaliações da Capes, havendo assim um número superior de dissertações e teses 

ao aqui informado. Contudo não foi objetivo deste índice a informação isolada do 

número de dissertações e teses e sim o conhecimento de sua continuidade em 

produzir dissertações e teses de forma cruzada com a inserção em grupos de 

pesquisas. Mesmo assim, pode-se visualizar uma prévia desses números de 

dissertações e teses produzidas no período de 1998-2014, pela Tabela 13. Os 

números são bastante satisfatórios – 2.116 em seu total de dissertações e 466 teses 

de doutorado, revelando 2.581 dissertações e teses, demanda que consolida a 

Ciência da Sustentabilidade (Tabela 13).  

 
Tabela 13 – Números de Dissertações e Teses (1998-2014). 

Programas/ IES Dissertações Teses Total 

PPGDSTU/UFPA 302 151 453 

ProdemaMDMA-UFPI 127 0 127 

ProdemaMDMA-UFC 253 0 253 

ProdemaMDMA-UFRN 64 0 64 

ProdemaMDMA-UFPB 302 0 302 

ProdemaMDMA-UFPE 134 0 134 

ProdemaMDMA-UFSE 236 0 236 

ProdemaMDMA-UESC 266 0 266 

Prodema/DDMA-UFC 0 13 13 

PPG-CDS/UNB 232 142 374 

PROCAM/USP 188 36 224 

PPGMADE/UFPR 12 123 135 

Total: 2116 465 2581 

Fonte: Autora, 2014. 

 

O DDMA/Prodema ficou no topo desse índice (Tabela 14) pelo fato de 

acoplar não somente os grupos de pesquisas da UFC, local onde coordenou a 

Rede, mas também todas as sete IES participantes, ação justificada pela sua 

estrutura de rede informada anteriormente, onde os professores não são apenas de 

sua IES de origem, mas da rede Prodema/DDMA. Mesmo com esse formato, 
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percebeu-se, dentre os grupos de pesquisas cadastrados no CNPq, ausência de 

conexão entre os professores desse formato de rede – praticamente inserem-se 

apenas professores de sua IES de origem. Com relação às suas defesas de teses, 

por ser um Curso novo possui apenas 13 defesas contabilizadas até o fechamento 

desta pesquisa doutoral. 

 

Tabela 14 - Ranking Pesquisas Realizadas. 

Programas/IES IPR 
Prodema/DDMA-UFC 0,67 
PPGDSTU/UFPA 0,46 
PPG-CDS/UNB 0,34 
PROCAM/USP 0,29 
Prodema/MDMA-UFPB 0,26 
PPGMADE/UFPR 0,24 
Prodema/MDMA-UFPE 0,20 
Prodema/MDMA-UFPI 0,18 
Prodema/MDMA-UFSE 0,18 
Prodema/MDMA-UFC 0,17 
Prodema/MDMA-UESC 0,16 
Prodema/MDMA-UFRN 0,09 

Autora, 2014. 

 

Todos os demais Programas ficaram classificados na mesma faixa de 

desempenho, cada um com sua peculiaridade. Os professores do PPGDSTU/UFPA, 

por exemplo, diferenciam conceitualmente o termo Desenvolvimento Sustentável de 

sustentabilidade, cadastrados assim dois grupos no CNPq com pesquisas que 

abordem a sustentabilidade e cinco com pesquisas em Desenvolvimento 

Sustentável.  

Com esses dados pode-se também relacionar os grupos de pesquisas 

cadastrados no CNPq cuja abordagem tratasse do Desenvolvimento Sustentável ou 

de sustentabilidade tanto referente aos Cursos analisados quanto a sua existência 

de modo geral na IES. A melhor relação encontrada dentre esse aspecto foi na 

MDMA/UFPI e UFPI, dos quais 50% dos grupos de pesquisas cadastrados na UFPI 

na temática sustentabilidade são de docentes do MDMA/UFPI, enquanto 57,14% 

dos grupos em Desenvolvimento Sustentável são do MDMA/UFPI. A pior relação 

encontrada foi entre o PPG-DS e a UNB, apenas 10% dos grupos cadastrados em 

sustentabilidade são do PPG-DS, enquanto 11,11% dos que trabalham com 

Desenvolvimento Sustentável estão no PPG-DS. Esse fato merece uma reflexão, 

pois dentre todos os Cursos analisados é o que leva em seu nome o termo 

Desenvolvimento Sustentável (Tabela 15).  
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A composição do Índice Pesquisas realizadas pode ser visualizada na 

Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Índice Pesquisas Realizadas. 

Programas/IES Ip17 Ip18 Ip19 Ip20 Ip21 Ip22 IPR 

Prodema/DDMA-UFC 0,00 0,08 1,00 1,00 0,42 0,22 0,68 
PPGDSTU/UFPA 1,00 1,00 0,00 0,11 0,42 0,22 0,46 
PPG-CDS/UNB 0,77 0,94 0,00 0,11 0,08 0,13 0,34 
PROCAM/USP 0,62 0,25 0,18 0,43 0,00 0,25 0,29 
Prodema/MDMA-UFPB 0,99 0,00 0,05 0,12 0,17 0,20 0,26 
PPGMADE/UFPR 0,04 0,81 0,05 0,15 0,17 0,23 0,24 
Prodema/MDMA-UFPE 0,44 0,00 0,09 0,12 0,25 0,28 0,20 
Prodema/MDMA-UFPI 0,45 0,00 0,18 0,02 0,33 0,09 0,18 
Prodema/MDMA-UFSE 0,78 0,00 0,09 0,02 0,08 0,13 0,18 
Prodema/MDMA-UFC 0,86 0,00 0,00 0,04 0,08 0,00 0,17 
Prodema/MDMA-UESC 0,88 0,00 0,05 0,00 0,00 0,03 0,16 
Prodema/MDMA-UFRN 0,24 0,00 0,00 0,02 0,08 0,17 0,09 

Legenda: 
Ip17: Indicador padronizado referente a dissertações relacionadas à sustentabilidade 
Ip18: Indicador padronizado referente a teses relacionadas à sustentabilidade 
Ip19: Indicador padronizado referente a grupos de pesquisas relacionados ao termo sustentabilidade no Curso analisado 
Ip20: Indicador padronizado referente a grupos de pesquisas relacionados ao termo sustentabilidade na IES sede do Curso 
analisado 
Ip21: Indicador padronizado referente a grupos de pesquisas relacionados ao termo desenvolvimento sustentável no Curso 
analisado 
Ip22: Indicador padronizado referente a grupos de pesquisas relacionados ao termo desenvolvimento sustentável na IES 
sede do Curso analisado 

Fonte: Autora, 2014. 

 

 

6.2.6 Fomento à Pesquisa (FP) 

 

Pesquisar é preciso, contudo sem financiamento adequado torna-se 

apenas um desejo. No Brasil quase a totalidade dos fomentos à ciência vem de 

órgãos federais, como CNPq e Capes, e de suas fundações estaduais. Isso vale 

também para os fomentos aos projetos de pesquisas e bolsas dos estudantes de 

doutorado e mestrado. Ainda não existe a cultura empresarial de investir em 

pesquisas nas universidades, assim, os fomentos são disputados pelos 

pesquisadores via editais para projetos ou por cotas institucionais. 

Apesar de ser necessário a qualquer área de conhecimento, nesta 

investigação o Índice Fomento à Pesquisa buscou verificar a importância dos 

Programas aqui analisados dentre essas agências de fomentos públicos a partir das 

bolsas dos mestrandos e doutorandos, bem como dos financiamentos por projetos 

de pesquisas. Embora as bolsas de mestrandos e doutorandos, a depender do tipo, 

sejam por cota de acordo com a classificação do Programa seguindo a avaliação 
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trienal da Capes, os projetos são selecionados a partir da concorrência em editais 

federais ou estaduais.  

O PPGSTU/UFPA e o PPG-DS/CDS foram os Programas que obtiveram 

as melhores classificações no ranking do Índice Fomento à Pesquisa (tabela 16), 

cujo valor foi composto pelo número de bolsas de mestrado, doutorado e 

financiamento a projetos de pesquisas. Todos os demais Programas inseriram-se na 

mesma faixa de desempenho. 

 
Tabela 16 – Ranking Fomento à Pesquisa. 

Programa/IES IFP 

PPGDSTU/ UFPA 0,72 

PPG-DS/CDS 0,55 

Prodema/MDMA-UESC 0,41 

PPGMADE/UFPR 0,40 

Prodema/MDMA-UFPE 0,40 

PROCAM/USP 0,40 

Prodema/MDMA-UFS 0,36 

Prodema/MDMA-UFC 0,32 

Prodema/MDMA-UFRN 0,21 

Prodema/MDMA-UFPI 0,18 

Prodema/MDMA-UFPB 0,10 

Prodema/DDMA-UFC 0,07 

Fonte: Autora, 2014. 

 

O PPGSTU/UFPA obteve boa pontuação nos três indicadores, com 

melhor destaque para os projetos de pesquisas (Tabela 17), enquanto o PPG-

DS/CDS obteve melhor pontuação em suas bolsas de Doutorado, algo melhor 

visualizado nas tabelas 17 e 18. Os Programas que formam a rede Prodema/MDMA, 

devido a não ser um Programa conjunto com o Prodema/DDMA, perderam 

pontuação ao serem analisados apenas pelo seu Curso de Mestrado ou somente 

pelo Doutorado. Outro fator que permitiu que o Prodema/DDMA ficasse em última 

posição da faixa de desempenho deve-se ao fato de não ter financiamento nos seus 

projetos de pesquisa. 

Dentre esse conjunto recebe destaque o Prodema/MDMA-UESC, único 

Programa que obteve nota máxima em bolsas de mestrado, enquanto o 

PPGMADE/UFPR nas bolsas de doutorado e por sua vez o Prodema/MDMA-UFPE 

pelo número de financiamento em seus projetos de pesquisas (Tabela 17). 

 



 
187 

Capítulo VI – Aplicação do Índice Ciência da Sustentabilidade 

 

 

 
 

Tabela 17 – Índice das dimensões do Fomento à Pesquisa. 

Programa/ IES Ip23 Ip24 Ip25 IFP 

PPGDSTU/ UFPA 0,54 0,72 0,89 0,72 

PPG-DS/ CDS 0,46 0,84 0,35 0,55 

Prodema/MDMA-UESC 1 0 0,23 0,41 

PPGMADE/UFPR 0,04 1 0,17 0,40 

Prodema/MDMA-UFPE 0,20 0 1 0,40 

PROCAM/USP 0,34 0,5 0,35 0,40 

Prodema/MDMA-UFS 0,50 0 0,56 0,36 

Prodema/MDMA-UFC 0,75 0 0,21 0,32 

Prodema/MDMA-UFRN 0,20 0 0,42 0,21 

Prodema/MDMA-UFPI 0,32 0 0,23 0,18 

Prodema/MDMA-UFPB 0,30 0 0 0,10 

Prodema/DDMA-UFC 0 0,22 0 0,07 

Legenda: 
Ip23: Indicador padronizado referente a bolsas concedidas ao Curso de Mestrado  
Ip24: Indicador padronizado referente a bolsas concedidas ao Curso de Doutorado 
Ip25: Indicador padronizado referente a financiamento por projeto de pesquisa 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Para aprofundar um pouco mais o assunto, foi realizado um cruzamento 

de dados entre o número de mestres e doutores por Curso de Pós-Graduação e o 

número de bolsas concedidas. As informações revelaram uma melhor situação dos 

Programas, principalmente para os discentes, quando decidem inserir-se nessa 

qualificação máxima da academia, contudo precisam abdicar de qualquer outro tipo 

de remuneração para candidatar-se a uma bolsa de pesquisa, embora isso não 

retrate que o valor desta bolsa seja suficiente para a sua manutenção.  

 

A tabela 18 demonstra essa relação e apresenta inclusive os Programas, 

por nível de mestrado ou doutorado, entre o período de 1998 a 2014, com maior 

número de financiamentos. 
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Tabela 18 – Relação entre o número de bolsas pelo número de mestre e doutores por Curso. 

Programas/IES DEFESAS  BOLSAS 

Prodema/MDMA-UESC  266 204 

PPGMADE/UFPR/M 12 9 

Prodema/MDMA-UFRN 64 40 

Prodema/MDMA-UFC 253 154 

Prodema/DDMA-UFC 13 7 

Prodema/MDMA-UFPI 127 65 

PROCAM/USP-D 36 16 

Prodema/MDMA-UFSE 236 103 

PPG-CDS/UNB-M 232 94 

PROCAM/USP-M 188 70 

PPGDSTU/UFPA-M 302 111 

Prodema/MDMA-UFPE 134 41 

PPGMADE/UFPR-D 123 32 

Prodema/MDMA-UFPB 302 62 

PPG-CDS/UNB-D 142 27 

PPGDSTU/UFPA-D 151 23 

TOTAL: 2.581 1.058 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Os Cadernos de Indicadores da Capes contabilizam 2.581 mestres e 

doutores nos Cursos aqui analisados, dos quais 1.058 obtiveram bolsas dos mais 

variados tipos – CNPq, Capes, fundações ou editais de projetos de pesquisas.  

Para surpresa desta pesquisa, o nordeste do Brasil apresenta para alguns 

de seus Cursos uma excelente relação entre o número de bolsas e número de 

mestres, havendo destaque para a UESC, onde 76,69% de seus mestres obtiveram 

financiamento. Dentre esses financiamentos, muitos deles estavam inseridos em 

projetos de pesquisas dos professores do Curso, possibilitando assim o 

financiamento integral da pesquisa, já que em Ciências Ambientais e 

Interdisciplinaridade, muitos dos estudos são realizados em campo, com aplicação 

de questionários e posteriormente confrontos em laboratórios de pesquisas. 

O PPGMADE/UFPR-Mestrado e o Prodema/DDMA-UFC ambos são 

Cursos recentes, onde suas turmas iniciais ainda estão sendo finalizadas, motivo 

pelo qual consta um número pequeno de mestres ou doutores. Mesmo assim a 

relação entre o pequeno número de mestres ou doutores foi considerada boa, 75% e 

53,85% respectivamente.   

O MDMA/UFR, MDMA/UFC e MDMA/UFPI foram os demais Cursos que 

se destacaram apresentando uma relação de bolsistas acima de 50%. Vale detalhar 

que das 64 dissertações da UFRN, 40 obtiveram fomento, das 253 da UFC, 154 
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foram financiadas e das 127 da UFPI, 65 foram fomentadas, integralmente no 

período em que o discente cursou a Pós-Graduação.  

O número de fomento aos Programas de Pós-Graduação que inserem 

como objeto de estudo a sustentabilidade foi bastante satisfatório, apresentando 

inclusive uma diferenciação regional. Das 1.058 bolsas de mestrado/doutorado 

referentes aos Programas analisados, 676 pertencem as redes MDMA e DDMA-

Prodema, que se encontra no nordeste brasileiro, destacando assim, a importância 

desse formato de Pós-Graduação para o Desenvolvimento Sustentável regional.  

 

6.2.7 Comunicação de Produção Científica (CPC) 

 

Este índice foi composto pelos indicadores C26: Site de Pós-Graduação, 

C27: Repositório online de acesso aberto a teses/dissertações, C28: Acessibilidade 

ao repositório de teses/dissertações e C29: Grupos de pesquisas cadastrados no 

site dos Programas. Refere-se não somente à Ciência da Sustentabilidade, mas a 

qualquer Programa de Pós-Graduação. Isso pelo fato de que hoje um site não 

funciona apenas como um marketing do Programa, mas como um local virtual que 

deveria constar todas as informações possíveis sobre docentes/ discentes referentes 

ao Programa, principalmente em se tratando de Programas que não possuem 

infraestrutura física em suas respectivas IES, ou façam parte de uma rede maior. 

Essa visibilidade não é mais uma opção, mas uma necessidade. 

Nos sites duas informações importantes – grupos de pesquisas e 

repositório de teses/dissertações – por diversas vezes são mal alocados ou 

encontram-se inexistentes, sendo que o primeiro funciona como porta de entrada a 

parcerias futuras entre grupos de pesquisas, nacionais e internacionais, além de 

subsidiar também a entrada de novos alunos interessados na proposta do Curso, 

enquanto o segundo revela-se como o principal produto e fator existencial do 

Programa, isto é, a real contribuição do Programa para a ciência, neste caso para a 

Ciência da Sustentabilidade.  

A desvalorização referente a essas duas informações, para esta pesquisa, 

impossibilita inicialmente a entrada de alunos melhor preparados para a pesquisa e 

que visem adquirir as competências, oferecidas pelo Programa, para a sua vida 

profissional, afinal são, ou deveriam ser, os grupos de pesquisas a fazer o link entre 

a área de concentração e as linhas de pesquisas, enquanto a desvalorização das 
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teses/dissertações revela a falta de importância do que se produz e além disso, 

esquece-se de que um paper ou um livro depende diretamente de um bom trabalho 

de tese ou dissertação. Referente a esse índice, o Programa PPGDSTU/UFPA 

obteve a melhor classificação (Tabelas 19 e 20) revelando que o site do Curso 

possui essa visão de comunicação científica. 

 
Tabela 19 - Ranking Comunicação da Produção Científica. 

IES ICC 
PPGDSTU/UFPA 1 
MDMA/UFRN 0,75 
MDMA/UFPB 0,75 
MDMA/UFSE 0,75 
MDMA/ UFPI 0,75 
PROCAM/ USP 0,5 
MDMA/UFPE 0,5 
MDMA/ UFC 0,25 
MDMA/UESC 0,25 
PPGMADE/UFPR 0,25 
DDMA/PRODEMA/UFC 0,25 
PPG-CDS/UNB 0 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Posterior a esse, os Cursos do MDMA/UFRN, MDMA/UFPB, MDMA/ 

UFSE, e MDMA/UFPI obtiveram a segunda classificação. Em ambos os Cursos não 

existe nenhuma informação quanto a grupos de pesquisas e apesar de constar um 

resumido informativo referente às teses/ dissertações, eles não oferecem o link para 

se fazer o download da dissertação/tese, apenas se tem conhecimento de alguns 

dados básicos, contudo inserem todas as defesas realizadas. 

 
Tabela 20 – Índice Comunicação da Produção Científica. 

Cursos/IES Ip26 Ip27 Ip28 Ip29 ICC 

PPGDSTU/UFPA 1 1 1 1 1 
Prodema/MDMA-UFRN 1 1 1 0 0,75 
Prodema/MDMA-UFPB 1 1 1 0 0,75 
Prodema/MDMA-UFSE 1 1 1 0 0,75 
Prodema/MDMA-UFPI 1 1 1 0 0,75 
PROCAM/USP 1 0 0 1 0,5 
Prodema/MDMA-UFPE 1 1 0 0 0,5 
Prodema/MDMA-UFC 1 0 0 0 0,25 
Prodema/MDMA-UESC 1 0 0 0 0,25 
PPGMADE/UFPR 1 0 0 0 0,25 
DDMA/PRODEMA 1 0 0 0 0,25 
PPG-CDS/ UNB 0 0 0 0 0 

Legenda: 
Ip26: Indicador padronizado referente ao site de Pós-Graduação 
Ip27: Indicador padronizado referente ao repositório online de acesso aberto à teses/dissertações 
Ip28: Indicador padronizado referente à acessibilidade ao repositório de teses/dissertações 
Ip29: Indicador padronizado referente aos grupos de pesquisas no site do Curso de Pós-Graduação 

Fonte: Autora, 2014. 
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O Curso do MDMA/ UFPE apesar de constar um link, em seu site, que o 

direcionaria ao repositório de teses/dissertações, infelizmente esse está desativado, 

bem como não existe nada referente a grupos de pesquisa, fato intrigante por ter 

sido este um dos Cursos com o maior número de projetos informado no Caderno de 

Indicadores da Capes. A pontuação zero para o Programa PPG-CDS/ UNB deve-se 

ao fato de que nos meses referentes à coleta de dados não foi possível detectar 

nenhum site deste Programa na internet, bem como não foi encontrado no site do 

Centro de Desenvolvimento Sustentável, da UnB, nenhum informe sobre alguma 

falha do mesmo, pontuando-se assim na escala como zero. 

Os Cursos do MDMA/UFC, MDMA/UESC, PPGMADE/UFPR e 

DDMA/PRODEMA receberam o quarto lugar para este índice. O site do MDMA/UFC 

possui apenas algumas dissertações inseridas, justificado pelo recente site ainda em 

construção, contudo, a existência de um repositório de teses/dissertações na UFC 

poderia ter sido redirecionado ao site do MDMA/UFC para que assim ficassem 

visíveis os seus produtos. Não consta nenhum grupo de pesquisa cadastrado, nem o 

site informa em quais projetos de pesquisas o Curso está inserido, fato também 

ocorrido para a pontuação do Curso PPGMADE/UFPR. O site da UESC apesar de 

constar o link dissertações, não foi para esta pesquisa considerado um repositório de 

teses/dissertações, pois muitos dados estão ausentes não seguindo um padrão, 

bem como o número de dissertações a constar no site, cinquenta e três, não ser 

significativo para as duzentas e sessenta e seis, como informado no Caderno de 

Indicadores da Capes. Não existindo datas de defesas, palavras-chaves, nem 

mesmo o cadastro de um resumo, simplesmente houve uma divulgação por ordem 

alfabética por mestre. Já o DDMA/Prodema não possui um site institucional e sim um 

blog, que apesar de informativo e dinâmico, falha em não inserir os grupos de 

pesquisas da Rede. Quanto a um repositório, devido ao Curso ser recente, até o 

fechamento desta pesquisa poucas defesas haviam iniciado, contudo não constava 

um registro fixo, mas no formato de notícias, sendo difícil depois o acesso.  

 

6.2.8 Legitimação Científica (LC) 

 

A existência de um periódico científico valida uma área científica, 

inicialmente por ser lido e avaliado pelos seus pares antes mesmo de sua 

publicação, e posteriormente, quando citado por uma academia, hoje, global. É 
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também um repositório da memória da ciência, onde metodologias são descritas e 

validadas sempre que replicadas ou contextualizadas, bem como teorias são 

informadas e refutadas ou não. Desse modo um periódico científico é melhor veículo 

de comunicação para o conhecimento gerado por uma área científica, contudo não 

se pode esquecer que é apenas um meio. Os trabalhos neles divulgados são 

originados de grupos de pesquisas, dissertações ou teses, projetos de pesquisas 

etc. 

Publicação de artigos, livros ou capítulos de livros foram aqui tratados 

como uma consequência de uma pesquisa de dissertação ou tese. Algo a ser 

realizado com a participação de todos aqueles envolvidos diretamente na pesquisa 

para incluir qualidade em sua edição, a partir da experiência dos orientadores.  

Publicar uma pesquisa tem como única função a divulgação do 

conhecimento gerado. Contudo, uma dissertação ou tese também gera um 

conhecimento científico, que por diversas vezes é esquecida nas prateleiras das 

bibliotecas, ou em tempos de internet, pouco destacadas em seus sites 

universitários.  

A corrida para a publicação em um periódico, por também representar 

pontos nas avaliações dos professores e suas Instituições de Ensino Superior, tem 

deixado como legado um emaranhado de textos de má qualidade e por diversas 

vezes pouco científicos, tornando-se, por vezes, apenas um troféu da realização 

profissional individual, deixando de cumprir sua função original, contribuir para o 

avanço da ciência em prol da sociedade. 

Publicar em um periódico não é o principal propósito de um Programa de 

Pós-Graduação e sim de um grupo de pesquisa, no qual estando um mestrando ou 

doutorando nele engajado, deixa sua dupla contribuição: para o Programa de Pós-

Graduação e para o grupo de pesquisa. Afinal, nem tudo que se pesquisa por meio 

de uma dissertação ou tese necessita de uma publicação em um periódico científico 

para validar a sua importância na ciência. Muitos dos estudos que envolvem o 

Desenvolvimento Sustentável têm como desafio transpor os limites da academia e 

subsidiar mudanças na sociedade. Os periódicos científicos nacionais ou 

internacionais não são as principais leituras de líderes, políticos, empresários ou 

mesmo do cidadão comum. Deste modo, as dissertações e teses deveriam ter uma 

maior importância principalmente por refletirem o legado que um Curso de Pós-

Graduação por meio da ciência deixa para a sociedade.  
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A tabela 21 apresenta o ranking referente ao índice Legitimação 

Científica, no qual os Programas PPGDSTU/UFPA, MDMA/UFPB e PROCAM/USP 

atingiram o topo nessa classificação, por contemplarem além dos periódicos 

próprios, publicações de livros, registrados em seus sites do Programa (tabela 22). 

 

Tabela 21 – Ranking do Índice Legitimação Científica. 

Programas/IES ILC 
PPGDSTU/UFPA 1 
MDMA/UFPB 1 
PROCAM/USP 1 
MDMA/UFC 0,67 
DDMA/PRODEMA 0,67 
PPG-CDS/UNB 0,67 
PPGMADE/UFPR 0,67 
MDMA/UFPE 0,33 
MDMA/UFSE 0,33 
MDMA/UFPI 0 
MDMA/UFRN 0 
MDMA/UESC 0 

Autora, 2014. 

 

O MDMA/UFC, DDMA/UFC e PPG-CDS/UNB ficaram em segundo lugar 

neste ranking com a inserção de seus periódicos próprios, contudo sem a divulgação 

de seus livros nos respectivos sites, algo melhor detalhado pela tabela 22. 

Importante informar que apesar do DDMA/Prodema ser um Programa em 

rede, neste escopo da pesquisa foi avaliado por sua sede, na época da pesquisa a 

UFC, na qual constava a existência do periódico Rede. Não houve o somatório de 

todos os periódicos da rede para o DDMA/UFC pelo fato deles estarem alocados por 

IES e não por rede. Contudo, se fossem pontuados pelo Prodema/DDMA, essa 

poderia estar com três periódicos em pleno funcionamento - Ciências Ambientais & 

Desenvolvimento, do MDMA/UFSE, Gaia Scientia, do MDMA/ UFPB e a Revista 

Eletrônica do Prodema, da UFC – desde que cada um deles focasse melhor as 

linhas trabalhadas pelo DDMA, sem haver sobreposição de um periódico ao outro, e 

sim enfoques diferenciados que melhor apresentassem o intervalo de seus grupos 

de pesquisa.  

A tabela 22 informa de modo mais detalhado a composição do índice da 

Legitimação Científica. 
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Tabela 22 – Índice Legitimação Científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
Ip30: Indicador padronizado referente ao periódico científico próprio 
Ip31: Indicador padronizado referente ao periódico científico inserido no Qualis 
Ip32: Indicador padronizado referente a livros publicados a constar no site do Curso de Pós-Graduação 

Fonte: Autora, 2014. 

 

 

A figura 35 apresenta uma visão geral dos periódicos existentes 

referentes aos Cursos analisados. Mais da metade dos periódicos está inserido no 

Qualis B2, verificando assim sua legitimação científica dentro da academia, e em 

sua totalidade possui vertentes diferenciadas referentes a publicações sobre o 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

Figura 35 – Periódicos dos Programas analisados. 

Curso/IES Periódico ISSN Ano de 
início 

Qualis Área 

PPGDSTU/UFPA 
Novos Cadernos 
NAEA 

1516-6481 2000 B1 Interdisciplinar 

MDMA/ UFC 
REDE - Revista 
Eletrônica do 
Prodema 

1982-5528 2007 B2 
Interdisciplinar/  
Ciências Ambientais 

MDMA/UFPB Gaia Scientia 1981-1268 2007 B3 
Interdisciplinar/  
Ciências Ambientais 

PPG-CDS/UNB 
Sustentabilidade 
em Debate 

2179-9067 2010 B2 Ciências Ambientais 

PROCAM/USP 
Ambiente e 
Sociedade 

1809-4422 1999 A2 Ciências Ambientais 

PPGMADE/UFPR 
Desenvolvimento e 
Meio Ambiente 

1518-952X 2000 B1 Ciências Ambientais 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Os demais Cursos – MDMA/UFPI, MDMA/UFRN e MDMA/UESC – não 

possuem periódico próprio, contudo também não consta em seu site nada relativo às 

suas publicações de livros, perdendo assim a oportunidade de informar suas 

contribuições cientificas. 

Cursos/IES Ip30 Ip31 Ip32 ILC 
PPGDSTU/UFPA 1 1 1 1 
Prodema/MDMA-UFPB 1 1 1 1 
PROCAM/USP 1 1 1 1 
Prodema/MDMA-UFC 1 1 0 0,67 
Prodema/DDMA-UFC 1 1 0 0,67 
PPG-CDS/UNB 1 1 0 0,67 
PPGMADE/UFPR 1 1 0 0,67 
Prodema/MDMA-UFPE 0 0 1 0,33 
Prodema/MDMA-UFSE 1 0 0 0,33 
Prodema/MDMA-UFPI 0 0 0 0 
Prodema/MDMA-UFRN 0 0 0 0 
Prodema/MDMA-UESC 0 0 0 0 
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Todos os periódicos analisados enfocam vertentes do Desenvolvimento 

Sustentável, em uma perspectiva interdisciplinar, com ênfase na teoria, mesmo 

quando inserem estudos de casos, algo válido principalmente no quesito mais 

disperso e multifacetado no Brasil – a teoria da sustentabilidade. Assim, a 

legitimação científica desses periódicos revela a contribuição científica nacional para 

a Ciência da Sustentabilidade.  

 

 

6.2.9 Apropriação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (AODS) 

 

Em 14 de fevereiro de 2014, foi disponibilizado para consulta pública 

global o rascunho dos indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), cujas metas, desde 2013, eram analisadas pelos grupos temáticos do 

Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN, 2014).  

Embora ainda seja um rascunho dos indicadores do ODS, pelo nível de 

integração e detalhamento do documento, acredita-se que poucas mudanças serão 

feitas. Com base nesse documento, buscou-se a inserção das dissertações e teses 

dos programas aqui analisados.  

A limitação, para essa etapa da pesquisa, foi a falta de um padrão mínimo 

de dados, não sendo encontradas palavras-chaves na maioria dos relatórios dos 

Cadernos dos Indicadores da CAPES, o que levou a analisar os títulos das 2.581 

dissertações e teses dos doze Programas. 

O intuito deste índice foi apresentar a contribuição dos principais produtos 

dos doze Programas analisados – dissertações e teses – para a Ciência da 

Sustentabilidade e assim compreender melhor os caminhos na pesquisa por eles 

trilhados. A intensão não é que todos os ODS fossem contemplados por cada 

Programa, mas que se revelasse, por meio dessa análise, o direcionamento dado 

pelos Programas dentro dos ODS em suas pesquisas, claro que em interface direta 

com suas áreas de concentrações e linhas de pesquisas. Pelo número de 

dissertações e teses influenciarem esse indicador, contemplando assim um maior 

número dos ODS em seus trabalhos, a análise para esse escopo insere alguns 

cuidados. 

De forma geral, a maioria das dissertações e teses engloba pesquisas 

sobre Governança para o Desenvolvimento Sustentável, principalmente ao trazer 
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novos modelos de avaliações da sustentabilidade, como os indicadores de 

sustentabilidade, ou retratar a falta de participação popular nas tomadas de 

decisões. Inserem-se também os diversos conflitos entre stakeholders nos modelos 

de gestão, em diversas escalas de território. Neste quesito o Programa da 

PPGDSTU/UFPA se destacou, onde mais de 50% de suas pesquisas inserem-se 

neste ODS e geralmente com análises do estado do Pará, possibilitando inclusive 

análises comparativas com outros estados do Brasil. Por contemplar (Tabela 23), de 

forma significativa cinco (C38-Sistemas Agrícolas e Prosperidade Rural, C41-

Serviços Ecossistêmicos e Biodiversidade, C39-Cidades Inclusivas, Produtivas e 

Resilientes, C37-Bem-Estar e Saúde) dos dez ODS, o PPGDSTU/UFPA obteve o 

maior valor no ranking da Apropriação os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(Tabela 23). 

 

 

Tabela 23 - Ranking Índice de Apropriação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Programa/ IES IAODS 

PPGDSTU/UFPA 0,61 

PPG-DS/ CDS 0,57 

MDMA-UESC 0,50 

MDMA-UFPB 0,48 

MDMA-UFS 0,40 

MDMA-UFC 0,38 

PROCAM/USP 0,32 

PPGMADE/UFPR 0,24 

MDMA-UFPE 0,22 

MDMA-UFPI 0,16 

MDMA-UFRN 0,12 

PRODEMA-DDMA 0 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Posteriormente no ranking, encontra-se o Programa PPG-DS/CDS o qual 

contempla quatro (C41-Serviços Ecossistêmicos e Biodiversidade, C38-Sistemas 

Agrícolas e Prosperidade Rural, C42-Governança para o Desenvolvimento 

Sustentável e C39-Cidades Inclusivas, Produtivas e Resilientes) dos dez ODS, em 

ordem respectiva de empoderamento.  
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O Curso MDMA/UESC alcançou o terceiro lugar neste ranking ao inserir 

também de forma mais efetiva quatro (C41-Serviços Ecossistêmicos e 

Biodiversidade, C42-Governança para o Desenvolvimento Sustentável, C39-Cidades 

Inclusivas, Produtivas e Resilientes e C38-Sistemas Agrícolas e Prosperidade Rural) 

dos dez ODS, em ordem respectiva de empoderamento. A relação entre o turismo e 

seu impacto nos serviços ecossistêmicos tem sido uma das temáticas mais 

analisadas nesse Curso. 

 

O MDMA/UFPB inseriu suas pesquisas com mais intensidade nos 

objetivos C41-Serviços Ecossistêmicos e Biodiversidade e C39-Cidades Inclusivas, 

Produtivas e Resilientes, a destacar, nesse item, estudos sobre resíduos sólidos. O 

MDMA/UFSE abordou pesquisas com maior ênfase nos ODS C41-Serviços 

Ecossistêmicos e Biodiversidade, C38-Sistemas Agrícolas e Prosperidade Rural e 

C42-Governança para o Desenvolvimento Sustentável. O MDMA/UFC C41-Serviços 

Ecossistêmicos e Biodiversidade, C39-Cidades Inclusivas, Produtivas e Resilientes, 

C42-Governança para o Desenvolvimento Sustentável. Vale informar que de todos 

os Programas analisados o MDMA/UFC foi o Curso que apresentou o maior número 

de estudos de casos. Embora essa seja uma metodologia bastante utilizada para se 

abordar problemas localizados, quando trabalhada em uma escala muito pequena, 

como bairros, comunidades rurais ou litorâneas, apesar de retratar melhor a 

realidade local, impossibilita estudos comparativos, algo fundamental para a 

existência da própria Rede Prodema, ao abordar as problemáticas da região 

nordeste do Brasil e se buscar comparações entre os estados a compô-la.  

 

O PROCAM/USP, MDMA/UFRN, MDMA/UFPE e o DDMA/UFC 

distribuíram suas pesquisas em basicamente dois ODS, C41-Serviços 

Ecossistêmicos e Biodiversidade e C42-Governança para o Desenvolvimento 

Sustentável. Devido ao DDMA/UFC ter tido um número pequeno de defesas, 13, no 

ranking ficou em último lugar, com o valor zero, em uma análise relativa aos demais 

Programas. 

 

 

 

 



 
198 

Capítulo VI – Aplicação do Índice Ciência da Sustentabilidade 

 
Tabela 24 – Índice Apropriação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nas Pesquisas. 

CURSO/ IES Ip33 Ip34 Ip35 Ip36 Ip37 Ip38 Ip39 Ip40 Ip41 Ip42 IAODS 
PPGDSTU/UFPA 0,2 0,5 0,42 1 0,92 1 0,45 0,25 0,39 1 0,61 
PPG-DS/ CDS 1 0 0,58 0,1 0,21 0,73 0,59 1 0,77 0,73 0,57 
Prodema/MDMA-UESC 0,2 0,3 1 0,2 1 0,41 0,52 0,21 0,92 0,23 0,50 
Prodema/MDMA-UFPB 0,2 0,2 1 0 0,58 0,34 1 0,17 1 0,27 0,48 
Prodema/MDMA-UFS 0,4 0 0,58 0,3 0,42 0,67 0,61 0,21 0,59 0,23 0,40 
Prodema/MDMA-UFC 0,4 0 0,58 0,2 0,08 0,60 0,83 0,08 0,73 0,25 0,38 
PROCAM/USP 0 1 0,11 0 0,13 0,44 0,35 0,08 0,72 0,35 0,32 
PPGMADE/UFPR 0,4 0 0,16 0,2 0,21 0,40 0,54 0,17 0,24 0,09 0,24 
Prodema/MDMA-UFPE 0,4 0 0,26 0,1 0,13 0,11 0,36 0,25 0,39 0,17 0,22 
Prodema/MDMA-UFPI 0,2 0 0,05 0,1 0,04 0,47 0,20 0,04 0,35 0,14 0,16 
Prodema/MDMA-UFRN 0,2 0,1 0,16 0 0,25 0,08 0,12 0,04 0,19 0,03 0,12 
Prodema/DDMA-UFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total: 0,3 0,18 0,41 0,18 0,33 0,44 0,46 0,31 0,52 0,29 0,33 

Legenda: 
Ip33: Indicador padronizado referente a pesquisas sobre pobreza extrema, incluindo fome 
Ip34: Indicador padronizado referente a pesquisas sobre desenvolvimento dentro dos limites planetários 
Ip35: Indicador padronizado referente a pesquisas sobre aprendizagem eficaz para crianças e jovens  
Ip36: Indicador padronizado referente a pesquisas sobre igualdade de gênero, inclusão social e direitos humanos 
Ip37: Indicador padronizado referente a pesquisas sobre saúde e bem-estar em todas as idades 
Ip38: Indicador padronizado referente a pesquisas sobre sistemas agrícolas e prosperidade rural 
Ip39: Indicador padronizado referente a pesquisas sobre cidades inclusivas, produtivas e resilientes 
Ip40: Indicador padronizado referente a pesquisas sobre mudanças climáticas e energia sustentável 
Ip41: Indicador padronizado referente a pesquisas sobre serviços ecossistêmicos e biodiversidade, gestão das águas, 
oceanos, florestas e recursos naturais 
Ip42: Indicador padronizado referente a pesquisas sobre governança e tecnologias para o desenvolvimento sustentável 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Enquanto o PPGMADE/UFPR em C39-Cidades Inclusivas, Produtivas e 

Resilientes e C38-Sistemas Agrícolas e Prosperidade Rural, o MDMA/UFPI se 

destacou nos objetivos C40-Mudanças Climáticas, C38-Sistemas Agrícolas e 

Prosperidade Rural e C42-Governança para o Desenvolvimento Sustentável. 

Por ser o DDMA/UFC um Curso com menor número de defesas e inserido 

apenas com teses, diante da quantidade bem superior dos demais Programas, não 

houve contribuição sua para o IAODS. 

Pode-se concluir assim que quatro Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável foram os mais trabalhados nas pesquisas dos Programas aqui 

analisados, sendo: C42-Governança para o Desenvolvimento Sustentável; C41-

Serviços Ecossistêmicos e Biodiversidade, C38-Sistemas Agrícolas e Prosperidade 

Rural, C39-Cidades Inclusivas, Produtivas e Resilientes e geralmente aplicados em 

uma área geográfica, com escalas diferenciadas. Apesar de se produzir um número 

significativo de metodologias para avaliar a inserção do desenvolvimento 

sustentável, essas são em sua maioria aplicadas às políticas públicas e movimentos 
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sociais, principalmente no quesito participação popular e possível inserção em 

tomadas de decisões.  

Revela-se assim, não somente o delineamento das direções desses 

Programas, mas também os possíveis impactos desses nas concepções acerca do 

desenvolvimento sustentável em sua Instituição de Ensino. 

 

 

6.3 Caminhos percorridos para a Ciência da Sustentabilidade 

 

A compreensão das experiências percorridas pelos Programas de Pós-

Graduações, aqui analisados, revelou um caminhar rumo à Ciência da 

Sustentabilidade, contudo não de forma uniforme, como pode ser visto pela tabela 

25. Os Programas de Pós-Graduação ao inserirem a interdisciplinaridade em seu 

arcabouço para análise do desenvolvimento sustentável trouxeram uma das 

melhores inovações já vistas para a Pós-Graduação brasileira, contudo a necessitar 

de ajustes, pela própria dinâmica do fenômeno sustentabilidade, algo que pode ser 

verificado pelos valores de seus subíndices e o valor final do ICS (tabela 25). 

Três foram as faixas de desempenho finais nas quais se inserem os 

Programas analisados – médio, baixo e base -, onde nenhum atingiu o valor 

excelente. Contudo, é necessário não esquecer a real função da utilização de 

índices e indicadores nesta pesquisa: analisar os avanços e limites dos doze 

Programas de Pós-Graduação pioneiros na interdisciplinaridade no Brasil frente à 

Ciência da Sustentabilidade. A escala mínima não informa a não inserção na Ciência 

da Sustentabilidade, mas falhas que necessitam ser minimizadas pelos gestores dos 

Programas ou das IES nas quais se inserem e o valor excelente reflete bons 

caminhos trilhados que podem servir como exemplos para os demais Programas.  

O PPGDSTU/UFPA foi o Programa que mais contribuiu para a Ciência da 

Sustentabilidade, mesmo assim o seu valor foi de 0,62, o qual se insere na escala 

„médio‟, apresentando uma performance em transição, pois tanto poderá evoluir 

mais ou retroceder. Sua experiência possui destaque nos sub-índices IDS=0,60, 

IFP=0,72, ICPC=1 e ILC=1. Enquanto o PROCAM/ USP, com o valor de 0,55, reflete 

uma performance indesejável, mas possui destaque nos seguintes subíndices. 

IAPC=0,78, ICF=0,6, IDI=0,65. 
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Posterior a esses Programas, todos os demais encontram-se na escala 

base, variando entre 0,49 e 0,25, onde diferentes subíndices contribuíram para o 

valor final, como pode ser visualizado pela tabela 25. 

  

Tabela 25 – Contribuições dos Programas de Pós-Graduação ao ICS. 

Programas/IES IAPC IDS ICF IDI IPR IFP ICPC ILC IAODS ICS 

PPGDSTU/UFPA 0,29 0,60 0,4 0,49 0,46 0,72 1 1 0,61 0,62 

PROCAM/USP 0,78 0,40 0,6 0,65 0,29 0,40 0,5 1 0,32 0,55 

PPG-DS/UnB 0,63 0,60 0,8 0,23 0,34 0,55 0 0,67 0,57 0,49 

Prodema/MDMA-UFPB 0,13 0,60 0,4 0,07 0,26 0,10 0,75 1 0,48 0,42 

PPGMADE/UFPR 0,27 0,40 0,4 0,66 0,24 0,40 0,25 0,67 0,24 0,39 

Prodema/DDMA 0,55 0,60 0,2 0,48 0,68 0,07 0,25 0,67 0 0,39 

Prodema/MDMA-UFC 0,55 0,60 0,4 0,04 0,17 0,32 0,25 0,67 0,38 0,37 

Prodema/MDMA-UFPE 0,13 0,60 0,4 0,43 0,20 0,40 0,5 0,33 0,22 0,36 

Prodema/MDMA-UFSE 0,04 0,40 0,4 0,14 0,18 0,36 0,75 0,33 0,40 0,33 

Prodema/MDMA-UFRN 0,10 0,60 0,4 0,29 0,09 0,21 0,75 0 0,12 0,28 

Prodema/MDMA-UFPI 0,03 0,40 0,4 0,23 0,18 0,18 0,75 0 0,16 0,26 

Prodema/MDMA-UESC 0 0,40 0,4 0,15 0,16 0,41 0,25 0 0,50 0,25 

Total 0,29 0,52 0,43 0,32 0,27 0,34 0,5 0,53 0,33 0,39 

Legenda: 
IAPC: Subíndice Área Prioritária de Conhecimento 
IDS: Subíndice Dimensões da Sustentabilidade 
ICF: Subíndice Competências Formadas 
IDI: Subíndice Dimensões da Interdisciplinaridade 
IPR: Subíndice Pesquisas Realizadas 
IFP: Subíndice Fomento à Pesquisa 
ICPC: Subíndice Comunicação da Produção Científica 
ILC: Subíndice Legitimação Científica 
IAODS: Subíndice Apropriação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
ICS: Subíndice Ciência da Sustentabilidade 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Quanto ao resultado final referente ao Índice Ciência da Sustentabilidade 

(ICS), obtido a partir de um estudo levando em conta doze Programas de Pós-

Graduação, trouxe algumas reflexões. Inicialmente o seu valor de 0,39, considerado 

por essa proposta como um valor base reflete alguns tropeços neste caminhar dos 

Programas, principalmente quando se analisa a composição dos demais índices e 

suas respectivas contribuições (Figura 36). Contudo, não se pode deixar de 

considerar neste resultado final as dificuldades na coleta dos dados, que por 

diversas vezes, contribuíram para o seu resultado final. Algo a ser revisto pelos 

gestores responsáveis dos Programas, quando inserirem os dados nas avaliações 

trienais da Capes, bem como pela própria agência Capes, ao melhorar as planilhas 

para a coleta desses dados. 
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Dos 9 índices que compõem o ICS, três inseriram-se na mesma faixa de 

desempenho considerada baixa – LC=0,53, DS=0,52 e CPC=0,50, enquanto os 

demais se encontram na faixa considerada base – ACP=0,29, CF=0,43, DI=0,32, 

PR=0,27, FP=0,34 e AODS=0,33, como pode ser observado na figura 36.  

A LC-Legitimação Científica teve como maior influência, em sua 

composição, os indicadores C30-Periódico Científico Próprio, com peso de 33,33% e 

C31-Periódico Científico no Qualis. Apesar da existência de seis periódicos 

qualificados no Qualis Capes, constando assim em metade dos Programas 

analisados nesta pesquisa, não se pode esquecer que o formato de duas redes do 

Prodema – MDMA e DDMA – influenciaram negativamente essa análise, pois muitos 

dos subprogramas, apesar de seu tempo considerável de existência, não se 

preocuparam em desenvolver o seu próprio periódico. Outro fator, com menor 

influência neste índice, foi o indicador C32-Livros Publicados, no qual sua ausência 

induziu negativamente. Em Programas das Ciências Ambientais e Interdisciplinares 

ainda são escassos os livros existentes sobre a temática Desenvolvimento 

Sustentável e suas ramificações. O assunto ainda encontra-se bastante 

fragmentado. Se geralmente os periódicos trabalham com a divulgação científica de 

aplicações referentes às diversas metodologias de análise da sustentabilidade, 

caberia aos livros a inserção de um melhor aprofundamento teórico, inclusive para 

tornar conhecido os pesquisadores nacionais neste enfoque. 

A DS-Dimensões da Sustentabilidade obteve o valor de 0,52, no qual C6-

Impactos nos Ecossistemas e C7-Impactos nas Sociedades Humanas foram os 

indicadores que mais contribuíram na formação deste índice, com 40,28% cada 

(Figura 36). Aqui cabe uma reflexão, principalmente quando comparada com a áreas 

de concentrações e linhas de pesquisas informadas pelos Programas de Pós-

Graduação que sugerem a inserção de um número maior referente às Dimensões da 

Sustentabilidade, principalmente quando possuem o Curso de Mestrado e 

Doutorado acoplados.  

Com a pontuação de 0,50 na CPC-Comunicação da Produção Científica, 

o indicador que mais influenciou os Programas foi o C26-Site do Curso de Pós-

Graduação, com 54,86%. Em tempos de internet, a busca em tempo real por 

informações faz de um site uma extensão do Programa, necessitando de atualização 

constante, bem como do máximo de informações que possam aproximá-lo do seu 

público-alvo.  
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Figura 36 – Framework Índice Ciência da Sustentabilidade. 

 

 

Fonte: Autora, 2014. 
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A figura 36 possibilita visualizar esses índices de forma separada e em 

seu conjunto, enquanto que a figura 37 apresenta a contribuição média do indicar na 

formação do Índice Ciência da Sustentabilidade. 

 

Figura 37 – Contribuições totais dos indicadores na formação do Índice Ciência da Sustentabilidade. 

Contribuição dos Indicadores na Formação do ICS 
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17,94 C19 6,55 C25 32,66 

C20 8,32 

C21 12,52 

C22 13,58 
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C30 33,33 0,53 
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C33 9,54 0,33 

C27 17,36 C31 25 C34 4,87 

C28 13,19 C32 16,67 C35 10,57 

C29 6,25 C36 4,51 

C37 8,84 

C38 12,42 

C39 13,27 

C40 5,34 

C41 15,18 

C42 7,12 

Fonte: Autora, 2014. 

 

Os demais índices, que compõem o Índice Ciência da Sustentabilidade, 

permaneceram na mesma faixa – base – e são exatamente esses que demonstram 

os percalços encontrados para um melhor alinhamento desses Programas.  

APC-Áreas Prioritárias de Conhecimento revela o despertar desses 

Programas em suas respectivas IES, onde muitos desconhecem sua força ou 

mesmo anonimato, contudo continuam lutando, por diversas vezes, isoladamente 

como assim sugere a própria organização institucional, dentro do “seu quadrado”.  
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O crescimento, tanto da área Interdisciplinar quanto das Ciências 

Ambientais, demonstrado pelos indicadores C1-Cursos de Pós-Graduação 

Interdisplinares nas IES como C2-Cursos de Pós-Graduação na área de Ciências 

Ambientais nas IES, revelou essa falta de união entre os esses Programas, 

enquanto em outras IES o compromisso quase que exclusivo com o ensino superior, 

não deixando margem para a inovação científica. C1 e C2 com os valores 36,14% e 

35,08%, respectivamente trouxeram essa contribuição ao APC.  

Basicamente três indicadores contribuíram melhor na formação do índice 

CF-Competências Formadas. Com 42,36% o indicador C11-Competência Normativa, 

31,25% da C11-Competência Estratégica e 21,53% da C9-Competência 

Pensamento Sistêmico. Embora se esperasse como melhor contribuição o indicador 

C9, devido a falhas na descrição das disciplinas, pode até ter sido a intenção dos 

Programas valorizarem tal competência dita como básica, contudo não foi 

exatamente o encontrado. Este índice merece uma reflexão comparativa com o 

Índice Dimensões da Sustentabilidade. Afinal se seriam a área de concentração e 

linhas de pesquisa que definiriam as competências a serem formadas, por qual 

motivo o DS obteve um valor mais satisfatório do que o CF-Competências 

Formadas? A resposta encontra-se justamente no design do Programa – Área de 

Concentração, Linhas de Pesquisas e Competências Formadas. A área de 

concentração não informa o que se pretende com o Programa e por sua vez, as 

linhas de pesquisa são tão gerais quanto a área de concentração, logo as 

competências encontram-se soltas sem link inclusive com os grupos de pesquisas, 

que deveriam compor o Programa. Sem essa amarração, os produtos (dissertações 

e teses) dependem unicamente dos mestrandos/ doutorandos ou da orientação de 

um único professor, com o agravante de que o Programa deve ter a característica 

interdisciplinar necessária ao enfoque do desenvolvimento sustentável. Sem uma 

modificação no design do Programa o profissional nele qualificado finaliza o Curso 

sem as competências necessárias de um profissional em sustentabilidade, havendo 

assim uma plena necessidade de realinhamento entre área de concentração, linhas 

de pesquisas, competências formadas e grupos de pesquisas. 

DI-Dimensões da Interdisciplinaridade teve como principal contribuição, à 

formação de seu índice, o indicador C15-Mestrandos Participantes por Projeto de 

Pesquisa, com 51,20%, o que constitui preocupante, já que muitos dos Programas 

aqui analisados possuem o Curso de Doutorado por um período de tempo 
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considerável e o indicador C16-Doutorandos Participantes por Projeto de Pesquisa 

obteve o valor mais baixo de contribuição neste índice, 17,94%. Esse índice traz a 

reflexão de haver uma melhor inserção de alguns dados no Coleta Capes, mais 

direcionados inclusive aos Programas Inter e das Ciências Ambientais, que possa 

retratar e valorizar melhor uma de suas principais características – os diversos níveis 

de interdisciplinaridade – itens aqui buscados, contudo pouco visualizados, como 

analisados anteriormente, em sua totalidade devido a não divulgação dos mesmos. 

Por ser o Coleta Capes a principal ferramenta para o monitoramento dos Programas 

de Pós-Graduações do Brasil, faz-se necessário revisar os seus formulários de 

entrada de dados. 

PR-Pesquisas Realizadas com o valor de 0,27 teve como maior 

contribuição ao seu índice o indicador C17-Dissertações Relacionadas à 

Sustentabilidade. Nesse indicador a rede Prodema/MDMA influenciou bastante esse 

resultado, ao contabilizar suas 1.409 dissertações registradas nos Cadernos de 

Indicadores da Capes. Contudo, de modo geral, esse índice refletiu a imensa 

desvalorização dos principais produtos de um Programa de Pós-Graduação – 

dissertações e teses – por diversas vezes mal alocados nos sites, ou inexistentes, 

bem como desvalorizados nos próprios Cadernos de Indicadores da Capes, nos 

quais inexiste a inserção do termo palavras-chaves. Para tornar esse índice mais 

dinâmico haveria a necessidade de cruzamento do banco de dados dos bolsistas, 

banco de teses da Capes, repositórios online das IES e principalmente bando de 

dados dos grupos de pesquisas do CNPq, padronizando-se assim as informações, 

inclusive em termos de áreas de conhecimentos.   

O FP-Fomento à Pesquisa obteve o valor de 0,34 e melhor contribuição 

dos indicadores C23-Bolsas Concedidas ao Mestrado e C25-Financiamento por 

Projeto de Pesquisa, com 41,62% e 32,66%, respectivamente. Esse índice revelou o 

maior número formado de mestres do que de doutores nessa área, fato explicável 

em seu conjunto pela rede Prodema/MDMA somente recentemente ter criado o sua 

rede Prodema/DDMA. Embora seja um índice comum a qualquer Programa de Pós-

Graduação, quando direcionado à Ciência da Sustentabilidade percebe-se a 

quantidade de recursos federal e estadual recebidos, demonstrando assim sua 

importância regional, principalmente diante de suas Fundações de fomento.  

AODS-Apropriação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável obteve 

como valor 0,33, contudo teve uma contribuição equilibrada de seus dez 
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indicadores, com pior destaque para C34-Pesquisas sobre Desenvolvimento dentro 

dos Limites Planetários, C36-Pesquisas sobre Igualdade de Gênero, Inclusão Social 

e Direitos Humanos e C40-Pesquisas sobre Mudanças Climáticas e Energia 

Sustentável, com os valores de 4,87%, 4,51% e 5,34%, respectivamente. Este foi um 

índice muito importante na composição do Índice Ciência da Sustentabilidade, pois 

retrata a inserção das pesquisas realizadas, ao longo do período de 1998-2014, no 

enfoque do rascunho dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Apesar do 

design dos Programas necessitar de ajustes, como afirmado anteriormente, os seus 

produtos – dissertações e teses – têm conseguido capturar as temáticas-problemas, 

isto é, as demandas para a transição ao Desenvolvimento Sustentável. 

Não se pode esquecer que o Índice Ciência da Sustentabilidade aqui 

apresentado traz um retrato do conjunto, isto é, dos 12 Programas que inserem o 

Desenvolvimento Sustentável e por sua vez a influência de seus dados, bons ou 

ruins, no conjunto. Ao aplicar um índice com Programas de Pós-Graduação, que 

tenham sido pioneiros em estudos ambientais com enfoque na sustentabilidade, 

revela-se também um panorama desses Programas no Brasil, já que 

PPGSTU/UFPA encontra-se na região norte, a rede Prodema em quase todo o 

nordeste, o PPG-CDS/UnB na região centro-oeste, o PROCAM/USP na região 

sudeste e o PPGMADE/UFPR na região sul. Assim, as deficiências e os avanços 

não são exatamente regionais, são comuns a todos os Programas que iniciaram 

essa caminhada e, embora distantes geograficamente, estão unidos na mesma 

jornada pela Ciência da Sustentabilidade. Contudo, poderiam ter mais força se 

caminhassem mais juntos, principalmente em termos de parcerias com os seus 

diversos grupos de pesquisa, gerando assim um excelente observatório de 

sustentabilidade nacional, afinal suas pesquisas são mais direcionadas as políticas 

públicas e aos movimentos sociais, algo que ajudaria em possíveis pesquisas 

comparativas, inclusive com outros países. 

Percebe-se com isso que a existência de um Programa de Pós-

Graduação influencia toda a sua região e sua sociedade, principalmente quando as 

pesquisas possam subsidiar uma melhor qualidade de vida à atual e às futuras 

gerações, incluindo nessa escolha o respeito aos limites planetário. 



7 CONCLUSÕES 

 

[…] The line it is drawn. The curse it is cast. The slow one now. Will later be 
fast. As the present now. Will later be past. The order is Rapidly fadin'. And 
the first one now. Will later be last. For the times they are a-changin'. 
(Bob Dylan, 1964) 

 

 

As Instituições de Ensino Superior desempenham um papel profundo e 

fundamental, mesmo que por diversas vezes esquecido. Ao formar a maioria dos 

profissionais para o mercado de trabalho, as IES ainda divulgam conhecimentos, 

habilidades e valores influenciando assim toda uma sociedade. Com a sua liberdade 

acadêmica para a crítica, inclusive do que está posto socialmente, desenvolvem 

ideias inovadoras que possam transpor os desafios para uma sociedade sustentável. 

Como organizações são, então, um grande motor econômico. Nesse viés, as IES 

poderiam ser modelos de organizações sustentáveis, realizando pesquisas que 

pudessem ajudar os tomadores de decisões, além de formar profissionais com o 

conhecimento e valores de sustentabilidade. Contudo, o setor educacional é um dos 

mais conservadores da sociedade. Organizado por áreas altamente especializadas 

com um conhecimento tradicionalmente disciplinar e focado na competição 

individual, o setor educacional, geralmente, gera profissionais despreparados para 

cooperar, colaborar interdisciplinarmente ou investigar holisticamente.  

A variável inovação a constar nas Instituições de Ensino Superior 

brasileiras encontra-se hoje nos Programas de Pós-Graduação, principalmente 

quando se busca a inserção do Desenvolvimento Sustentável. Mesmo assim, esses 

Programas ainda trilham, em sua própria Instituição, caminhos muito mais 

dificultosos devido a sua ruptura com a disciplinaridade do conhecimento científico, 

matriz motora das Universidades brasileiras. A jornada de mais de dezesseis anos, 

para a maioria dos Programas de Pós-Graduação aqui analisados, contudo fez-se 

proveitosa, ao demonstrar a necessidade de quebra de paradigmas, caminhos com 

a incerteza e o caos para somente assim se aproximar cientificamente de problemas 

complexos e dinâmicos, como o Desenvolvimento Sustentável e com isso 

adentrarem em uma nova área de conhecimento: Ciência da Sustentabilidade.  

O uso de índices e indicadores mostrou-se eficiente e conseguiu cumprir 

o seu papel: apresentar a contribuição dos Programas de Pós-Graduação pioneiros 
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em interdisciplinaridade no avanço da Ciência da Sustentabilidade, revelando suas 

experiências e principalmente limitações ainda existentes. O conjunto de índices e 

indicadores desenvolvido possui também algumas dimensões universais a qualquer 

Programa de Pós-Graduação por responderem a um propósito: formar recurso 

humano de alta qualificação, mas com inserção em uma estrutura organizacional 

também comum do Brasil, Universidades públicas. Nesse enfoque justificam-se as 

diferenças encontradas em cada Programa. Por serem os Programas de Pós-

Graduação vinculados a Instituições de Ensino Superior públicas, o nível de 

conservadorismo e apoio institucional a esses Programas refletem-se em seus 

avanços e limitações rumo à Ciência da Sustentabilidade. Afinal, esses Programas 

não são independentes das IES e por mais unida que seja a equipe de docentes 

pesquisadores que o conduza, sempre estarão regidos pelo arcabouço político e 

cultural da Instituição.  

O resultado final do Índice Ciência da Sustentabilidade (ICS) revelou dois 

problemas: necessidade de reestruturação de seu design e de maior atenção com 

os seus dados divulgados. Quanto à reestruturação se faz necessário em suas áreas 

de concentrações e linhas de pesquisas, bem como comunicações da produção 

científica, principalmente referente às teses e dissertações, valorizando-as, bem 

como dar o devido destaque aos seus grupos de pesquisas, que precisam estar 

mais sintonizados com as linhas de pesquisas e vice-versa, algo que favorece 

diretamente as competências a serem formadas, tanto no Mestrado quanto no 

Doutorado. Esse rearranjo de design dos Programas auxilia inclusive a divulgação 

do Programa, possibilitando assim visibilidade frente a outros grupos de pesquisa. 

Afinal, após os resultados dos indicadores pode-se afirmar que se pesquisa muito, 

mas divulga-se de forma errônea ou simplesmente não se valoriza o que se 

pesquisa.  

As falhas referentes aos dados informados pelos Programas nos 

Cadernos de Indicadores da Capes, nos quais por diversas vezes constavam de 

forma incompleta, foi outro fato que contribuiu para não se ultrapassar o valor base 

do ICS. Mesmo sendo o Caderno de Indicadores da Capes um repositório estático, 

não subsidiando em sua plenitude os Programas de Pós-Graduações em sua 

gestão, ao não fornecer cruzamento de dados e possíveis cenários, os 

Coordenadores dos Programas necessitam unificar os dados repassados em seu 
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site, Capes ou CNPq.  Afinal esses dados transformam-se na memória da Pós-

Graduação brasileira e com o detalhe de ser de acesso aberto.  

Como experiências a serem seguidas encontram-se a interdisciplinaridade 

existente nos Programas, evidenciada pelo novo formato de Rede DDMA/Prodema, 

o pensamento holístico e crítico e a multiplicidade dos métodos de análise da 

sustentabilidade prioritariamente em áreas de políticas públicas e movimentos 

sociais inseridas nesses Programas de Sustentabilidade. Esse fato é revelado 

quando os indicadores demonstram a gama de pesquisas que inserem 

problemáticas trabalhadas pela proposta dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, por diferentes perspectivas de análises – enquanto alguns 

pesquisadores e grupos de pesquisas almejam comparações para se testar a sua 

eficiência na metodologia, outros buscam o maior número de detalhes sobre os seus 

sistemas locais. Ambos os enfoques trazem resultados que podem subsidiar 

estratégias nacionais para o Desenvolvimento Sustentável. Afinal análises devem 

alimentar a transição à sustentabilidade e possibilitar oportunidades a todas as 

partes interessadas no sistema para o aprendizado com suas ações e 

principalmente a reflexão com as suas consequências no local e global. Percebe-se 

assim o quão importantes são as informações geradas nas pesquisas e a 

necessidade de serem melhor comunicadas não somente na e para a academia, 

mas para a sociedade como um todo.  

Os resultados desses índices e indicadores também refletem o que está 

sendo feito pelas Universidades diante da Ciência da Sustentabilidade. Embora a 

Ciência da Sustentabilidade ainda não faça exatamente parte da comunidade 

acadêmica brasileira com essa terminologia, o Índice Ciência da Sustentabilidade 

demonstrou que esses Programas assim estão inseridos, podendo-se então avançar 

metodologicamente no que mais utiliza nas dissertações e teses – Avaliações da 

Sustentabilidade. Não cabe mais avaliações que identifique apenas o estado de um 

sistema, algo comumente executado para informar pontos fortes ou fracos, 

incertezas, mas, que atualmente se revela como uma análise fraca. Abordagens 

estratégicas para o Desenvolvimento Sustentável precisam contemplar análises que 

insiram a capacidade de antecipar mudanças, algo obtido quando se dispõem de 

cenários. É preciso avançar ir além do estado de um sistema. Pois a falta de um 

arcabouço metodológico mais robusto restringe principalmente ações eficientes em 

locais mais necessitados, como países e comunidades pobres. Ações locais 
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solicitam dados locais. Não se pode simplesmente utilizar mitos globais para se 

tornarem base para mudanças locais. Mas se forem incluídas tendências atuais a 

partir de cenários desenvolvidos para identificar mudanças e consequentemente 

problemas de vulnerabilidade, os dados também servirão apenas para dar um 

estado do sistema.  

Todos os Cursos aqui analisados demonstraram ter pontos positivos e 

negativos no conjunto de índices e indicadores montados. Sugere-se, assim uma 

melhor parceria destes Programas em partilhar os seus avanços e limites. Algo que 

os fortaleceria e daria melhor visibilidade tanto na academia como na sociedade.   

Afinal não se pode esquecer que comunidade científica também é parte 

interessada nesse processo de transição à sustentabilidade, e como já foi informado 

necessita melhor divulgar suas pesquisas e principalmente informações para 

convencer as pessoas a mudarem o seu comportamento, bem como fazer com que 

se sintam também parte do processo de mudança, em que os insumos analíticos, 

quando disponibilizados, são de extrema relevância para apoiar os processos de 

tomada de decisão.  

Esta pesquisa doutoral deixa como legado o início de um repositório 

online de teses e dissertações para a Rede Prodema1, onde poderá assim ser 

divulgado os seus principais produtos, subsidiando uma possível rede de 

informações destes Programas para a Ciência da Sustentabilidade. E apesar de não 

ter sido objetivo desta pesquisa analisar os indicadores de avaliação da CAPES, 

revelou-se a necessidade de mudanças nos indicadores trabalhados por essa 

instituição. Afinal um Programa interdisciplinar de Pós-Graduação não pode ser 

avaliado no mesmo enfoque dos demais Programas disciplinares, devido a 

características que o constituem e principalmente o diferenciam, necessitando haver 

uma melhor contextualização desses indicadores para assim revelarem de fato os 

avanços e limites dos Programas de Pós-Graduação interdisciplinares, seja em suas 

pesquisas e formação profissional. 

 
 

 

                                                 
1
 http://tederedeprodema.wordpress.com/ 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO TALLOIRES: Sobre os Papeis Cívicos e 
Responsabilidade Social do Ensino Superior  
 
 
 

THE TALLOIRES DECLARATION 
 

We, the presidents, rectors, and vice chancellors of universities from all regions of 
the world are deeply concerned about the unprecedented scale and speed of 
environmental pollution and degradation, and the depletion of natural resources. 
 
Local, regional, and global air and water pollution; accumulation and distribution of 
toxic wastes; destruction and depletion of forests, soil, and water; depletion of the 
ozone layer and emission of "green house" gases threaten the survival of humans 
and thousands of other living species, the integrity of the earth and its biodiversity, 
the security of nations, and the heritage of future generations. These environmental 
changes are caused by inequitable and unsustainable production and consumption 
patterns that aggravate poverty in many regions of the world. 
 
We believe that urgent actions are needed to address these fundamental problems 
and reverse the trends. Stabilization of human population, adoption of 
environmentally sound industrial and agricultural technologies, reforestation, and 
ecological restoration are crucial elements in creating an equitable and sustainable 
future for all humankind in harmony with nature. 
 
Universities have a major role in the education, research, policy formation, and 
information exchange necessary to make these goals possible. Thus, university 
leaders must initiate and support mobilization of internal and external resources so 
that their institutions respond to this urgent challenge. 
 
We, therefore, agree to take the following actions: 
 
1. Increase Awareness of Environmentally Sustainable Development 
Use every opportunity to raise public, government, industry, foundation, and 
university awareness by openly addressing the urgent need to move toward an 
environmentally sustainable future. 
 
2. Create an Institutional Culture of Sustainability 
Encourage all universities to engage in education, research, policy formation, and 
information exchange on population, environment, and development to move toward 
global sustainability. 
 
3. Educate for Environmentally Responsible Citizenship 
Establish programs to produce expertise in environmental management, sustainable 
economic development, population, and related fields to ensure that all university 
graduates are environmentally literate and have the awareness and understanding to 
be ecologically responsible citizens. 
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4. Foster Environmental Literacy For All 
Create programs to develop the capability of university faculty to teach environmental 
literacy to all undergraduate, graduate, and professional students. 
 
5. Practice Institutional Ecology 
Set an example of environmental responsibility by establishing institutional ecology 
policies and practices of resource conservation, recycling, waste reduction, and 
environmentally sound operations. 
  
6. Involve All Stakeholders 
Encourage involvement of government, foundations, and industry in supporting 
interdisciplinary research, education, policy formation, and information exchange in 
environmentally sustainable development. Expand work with community and 
nongovernmental organizations to assist in finding solutions to environmental 
problems.  
 
7. Collaborate for Interdisciplinary Approaches 
Convene university faculty and administrators with environmental practitioners to 
develop interdisciplinary approaches to curricula, research initiatives, operations, and 
outreach activities that support an environmentally sustainable future. 
 
8. Enhance Capacity of Primary and Secondary Schools 
Establish partnerships with primary and secondary schools to help develop the 
capacity for interdisciplinary teaching about population, environment, and sustainable 
development.  
 
9. Broaden Service and Outreach Nationally and Internationally 
Work with national and international organizations to promote a worldwide university 
effort toward a sustainable future. 
 
10. Maintain the Movement 
Establish a Secretariat and a steering committee to continue this momentum, and to 
inform and support each other's efforts in carrying out this declaration. 
 
Creators and Original Signatories 

 
Jean Mayer, President 
Tufts University, U.S.A. 
(Conference Convener) 

Pablo Arce, Vice Chancellor 
Universidad Autonoma de Centro America, Costa Rica 

L. Ayo Banjo, Vice Chancellor 
University of Ibadan, Nigeria 
Boonrod Binson, Chancellor 

Chulalongkorn University, Thailand 
Robert W. Charlton, Vice Chancellor & Principal 

University of Witwatersrand, South Africa 
Constantine W. Curris, President 

University of Northern Iowa, U.S.A. 
Michele Gendreau-Massaloux, Rector 

l’Academie de Paris, France 
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Mario Ojeda Gomez, President 
Colegio de Mexico, Mexico 

Adamu Nayaya Mohammed, Vice Chancellor 
Ahmadu Bello University, Nigeria 

Augusto Frederico Muller, President 
Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso, Brazil 

Calvin H. Plimpton, President Emeritus 
American University of Beirut, Lebanon 

Wesley Posvar, President 
University of Pittsburgh, U.S.A. 

T. Navaneeth Rao, Vice Chancellor 
Osmania University, India 

Moonis Raza, Vice Chanc ellor Emeritus 
University of New Delhi, India 

Pavel D. Sarkisov, Rector 
D. I. Mendeleev Institute of Chemical Technology U.S.S.R. 

Stuart Saunders, Vice Chancellor & Principal 
University of Cape Town, South Africa 

Akilagpa Sawyerr, Vice Chancellor 
University of Ghana, Ghana 

Carlos Vogt, President 
Universidade Estadual de Campinas, Brazil 

David Ward, Vice Chancellor 
University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 

Xide Xie, President Emeritus 
Fudan University, People’s Republic of China 
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ANEXO B – LISTA DE UNIVERSIDADES E FUNDAÇÕES SIGNATÁRIAS DA 
DECLARAÇÃO TALLOIRES 
 

Brazil 

1. Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei, São João Del Rei 

2. Fundação Universidade de Brasília, Brasília  

3. Fundação Universidade do Amazonas, Manaus 

4. Fundação Universidade Estadual de Maringá, Paraná 

5. Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, Mossoró 

6. Institutos Paraibanos de Educação, Paraíba 

7. Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 

8. UNI-RIO, Rio de Janeiro 

9. Universidade Católica de Goiás, Goiânia 

10. Universidade Católica de Pernambuco, Recife 

11. Universidade Católica do Salvador, Salvador-Bahia 

12. Universidade de Fortaleza, Ceará 

13. Universidade de Guarulhos, Guarulhos 

14. Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes 

15. Universidade de Pernambuco, Recife 

16. Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis 

17. Universidade do Rio Grande, Rio Grande 

18. Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão 

19. Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande 

20. Universidade Estadual de Campinas, Campinas 

21. Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana 

22. Universidade Estadual do Ceará, Ceará 

23. Universidade Estadual Paulista, São Paulo 

24. Universidade Federal de Alagoas, Maceió 

25. Universidade Federal de Goiás, Goiânia 

26. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande 

27. Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá 

28. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte 

29. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto 

30. Universidade Federal de Paraíba, João Pessoa 

31. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas 

32. Universidade Federal de Pernambuco, Recife 

33. Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho 

34. Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria 

35. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos 

36. Universidade Federal de Sergipe, Sergipe 

37. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia 
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38. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa 

39. Universidade Federal do Acre, Rio Branco 

40. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza 

41. Universidade Federal do Maranhão, São Luiz 

42. Universidade Federal do Pará, Belém 

43. Universidade Federal do Paraná, Curitiba 

44. Universidade Federal do Piauí, Teresina 

45. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

46. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal 

47. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul 

48. Universidade Federal Fluminense, Niterói 

49. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife 

50. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

51. Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba 

52. Universidade São Francisco, Braganca Paulista 

 



 
 

Compromisso com práticas sustentáveis  
das Instituições de Ensino Superior por ocasião da  

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
20-22 juin 2012, Rio de Janeiro 

 
 

"Como chanceleres, presidentes, reitores, decanos e dirigentes de Instituições de Ensino Superior e 
organizações afins, reconhecemos a responsabilidade que temos na busca internacional por 
desenvolvimento sustentável. Por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, realizada no Rio de Janeiro 20-22 junho de 2012, concordamos em apoiar as seguintes 
acções: 
 

- Ensinar conceitos de desenvolvimento sustentável, garantindo que eles fazem parte do currículo 
básico em todas as disciplinas para que os futuros graduados do ensino superior desenvolverão 
habilidades necessárias para participar em forças de trabalho para o desenvolvimento sustentável e ter 
uma compreensão explícita de como alcançar uma sociedade que valoriza as pessoas, o planeta e os 
lucros de uma maneira que respeite os limites de recursos finitos do planeta. Instituições de Ensino 
Superior também são encorajadas a proporcionar formação em sustentabilidade para os profissionais e 
praticantes; 

 
- Incentivar a pesquisa sobre questões de desenvolvimento sustentável, para melhorar a 

compreensão científica por meio do intercâmbio de conhecimentos científicos e tecnológicos, 
intensificando o desenvolvimento, adaptação, difusão e transferência de conhecimentos, incluindo 
tecnologias novas e inovadoras. 
 

- Green nossos campus: i) reduzindo o impacto ambiental através de eficiências de água, energia e 
recursos materiais em nossos edifícios e instalações; ii) adotando práticas sustentáveis de contratação em 
nossas cadeias de fornecimento e serviços de catering, iii) fornecendo opções sustentáveis de 
mobilidade/transporte para os alunos e professores ; iv) adotando programas eficazes para a minimização 
de resíduos, reciclagem e reutilização, e v) incentivando estilos de vida mais sustentáveis. 
 

- Apoiar os esforços de sustentabilidade nas comunidades em que residimos, trabalhando com as 
autoridades locais e a sociedade civil para promover comunidades mais habitáveis, com recursos 
eficientes que são socialmente inclusivas e com baixa pegada de carbono. 

 
- Comprometer-se com resultados e ações por meio de estruturas internacionais, como a Década das 

Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, liderado pela UNESCO, a 
Universidade das Nações Unidas, o Impacto Acadêmico da ONU, o Pacto Global, a iniciativa Princípios 
para Educação em Gestão Responsável apoiada pelas Nações Unidas e o Programa Ambiental da ONU 
Educação Ambiental e iniciativas de formação, a fim de trocar conhecimentos e experiências e informar 
regularmente sobre progressos e desafios." 

-  

 
Data:          Assinatura 

Organização: 

Local:  

Nome e Cargo do Signatário: 

 

Uma iniciativa de: 
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PPGDSTU (D/M)/ UFPA Descrição Fonte 

Objetivo do Curso 

Desenvolver a capacidade de análise e síntese de profissionais 
de nível superior em nível de mestrado e doutorado e pretende: 
desenvolver uma visão abrangente dos processos de 
planejamento e desenvolvimento, incorporando suas dimensões 
ambientais, sociais, econômicas; estimular a capacidade de 
crítica; e criar a aptidão para a pesquisa científica 
interdisciplinar, especialmente relacionada com a Região 
Amazônica continental e o Trópico Úmido em geral. Para tanto, 
propõe-se a formar profissionais que pretendam exercer 
atividades docentes, de pesquisa ou de planejamento. 

Site do 
PPGDSTU 

Área de 
concentração 

Desenvolvimento 
Socioambiental 

Não consta 
Cadernos 

Indicadores 
CAPES 

Linhas de 
pesquisas 

Desenvolvimento Econômico Regional e Agrário - Aborda 
questões do desenvolvimento econômico numa perspectiva 
interdisciplinar tendo como foco as questões de 
desenvolvimento regional e dinâmicas agrárias com destaque 
para as complexidades da interação entre sociedade e 
natureza. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Estado, Instituições, Planejamento e Políticas Públicas - Os 
impactos das alterações institucionais econômico-sociais são 
interpretados nesta linha de pesquisa a partir de um esforço de 
integração metodológica que permite que tanto estudos 
históricos quanto temas atuais tenham uma abordagem 
interdisciplinar. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Gestão de Recursos Naturais - Nesta linha são realizadas 
pesquisas que, a partir de uma abordagem interdisciplinar 
buscam identificar e compreender as diversas formas de acesso 
e uso de recursos naturais e os desdobramentos destas ações 
nas mudanças globais. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Sociedade, Urbanização e Estudos Populacionais - As 

complexidades das questões sociais e culturais nas cidades e 
os fenômenos de migração são abordados de forma integrada 
nesta linha que também examina temas como populações 
tradicionais e suas especificidades, e o turismo. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Disciplinas 
Obrigatórias 

MESTRADO DOUTORADO  

Fundamentos Ecológicos do 
Desenvolvimento Sustentável 
Ementa: A disciplina abordará os 
seguintes temas com uma ênfase 
nos Trópicos Úmidos: a ecologia 
evolutiva incluindo a teoria de 
seleção natural e a ecologia de 
populações e comunidades, a 
ecologia de sistemas incluindo os 
ciclos biogeoquímicos da biosfera 
e a estrutura e funcionamento de 
ecossistemas, a origem e 
distribuição de regiões climáticas, 
e a ecologia da Amazônia 
abordando teorias da origem da 
biodiversidade e a relação entre 
clima, cobertura vegetal e ciclo 
hidrológico na Amazônia. 

Tópicos Avançados em 
Ecologia e 
Desenvolvimento 

Ementa: Ecologia do 
Trópico Úmido, com 
ênfase na Amazônia. 
Estudos interdisciplinares 
tendo a Amazônia e o 
desenvolvimento 
Sustentável como foco da 
disciplina. Impactos 
antrópicos em sistemas 
florestais, a ecologia de 
sistemas aquáticos, a 
ecologia de paisagens e 
processos de 
transformação da 
paisagem amazônica, a 
conservação da 
biodiversidade e 
mudanças climáticas, 

Site 
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incluindo teorias de 
mudanças climáticas e os 
impactos antrópicos nos 
ciclos biogeoquímicos. 

Fundamentos Econômicos do 
Desenvolvimento Sustentável 

Ementa: Instrumentar os alunos 
com matrizes fundamentais do 
pensamento econômico sobre a 
dinâmica social, a partir da leitura 
crítica de autores seminais. 

Tópicos Avançados em 
Economia e 
Desenvolvimento 
Ementa: Teorias que 
produzem convergência 
entre as matrizes 
fundamentais do 
pensamento econômico, 
constituindo abordagens 
do desenvolvimento 
econômico e suas fontes 
motrizes; discursos e 
práticas hodiernas sobre o 
desenvolvimento 
econômico; fundamentos 
metodológicos das 
correntes fundamentais de 
interpretação da dinâmica 
econômica, pensamento 
econômico sobre a 
evolução social, limites do 
enfoque econômico na 
percepção da dinâmica 
social. 

 Fundamentos Sociológico, 
Político e Antropológico do 
Desenvolvimento Sustentável 
Ementa: A disciplina discute as 
dimensões do conceito de 
desenvolvimento: visão geral. As 
contribuições clássicas da 
sociologia para uma teoria do 
desenvolvimento da sociedade. As 
principais discussões sobre 
desenvolvimento na América 
Latina. Desenvolvimento Regional: 
das teorias clássicas ao debate 
atual. Desenvolvimento 
Sustentável. 

Tópicos Avançados em 
Sociologia e 
Desenvolvimento 
Ementa: Principais 
matrizes teóricas do 
debate intelectual sobre 
sociedade e 
desenvolvimento, na 
perspectiva das ciências 
sociais e dos paradigmas 
que, ainda orientam a 
formulação de estratégias 
e de políticas. As 
questões contemporâneas 
e as filiações teóricas 
constituem objeto de 
análise, de argumentação 
e de exercício de 
aplicação e interpretação. 
Desenvolvimento 
econômico, como 
processo de 
transformação dentro de 
economias 
predominantemente 
capitalistas e a dinâmica 
da acumulação, dentro 
dos modelos divergentes, 
estratégias da 
industrialização e 
modernização. 
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Desenvolvimento 
sustentável como novo 
referencial normativo, 
incluindo as dimensões 
social e ecológica, além 
da econômica, numa 
forma mais autônoma. 

 Metodologia Geral - Ementa: 

Nesta disciplina discutir-se-á 
questões relativas à produção 
científica e do conhecimento, com 
ênfase nas estratégias qualitativas 
para a construção do objeto, 
produção do projeto de pesquisa 
e, ainda, quanto à realização 
propriamente dita da pesquisa. 
 

Metodologia 
Interdisciplinar - Ementa: 
A interdisciplinaridade 
como abordagem 
metodológica. Discute-se 
a interdisciplinaridade 
como um esforço 
epistemológico em 
abordar o objeto científico 
e percebê-lo no espaço de 
suas múltiplas relações. 

 

 Planejamento do 
Desenvolvimento Regional - 

Ementa: Apresentar as recentes 
teorias e experiências no campo 
do Planejamento Público e do 
Desenvolvimento Regional e 
Urbano no Brasil, objetivando 
fornecer uma base de informações 
sistemáticas que possam contribuir 
para a busca de novas 
concepções e melhores formas de 
inserção do planejamento regional 
e urbano na atual conjuntura de 
globalização econômica. 

Formação Econômica e 
Social do Brasil e da 
Amazônia - Ementa: 
Oferta de um conjunto de 
informações sistemáticas, 
referentes aos principais 
fatos da vida econômica, 
social, política e cultural 
do Brasil, em geral, e da 
Amazônia, em particular, 
o qual possa contribuir 
para uma melhor 
compreensão da atual 
situação econômica-
social, tanto do país como 
da região amazônica.  

 

Fonte: Autora, 2014. 

 

MDMA/ UFPI Descrição Fonte 

Objetivo do Curso 

Visa promover a formação de profissionais capazes de 
participar ativamente na produção do conhecimento, na 
elaboração de planos de ensino, pesquisa e extensão voltados 
para o estado do Piauí e para a região Nordeste, tendo como 
objetivos específicos: a) Proporcionar a formação de base 
interdisciplinar e comum aos Programas de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente que integram a Rede 
PRODEMA, investigando novos paradigmas científicos e suas 
relações entre desenvolvimento, sociedade e natureza; b) 
Possibilitar a formação profissionalizante e acadêmica advindas 
do estudo e da pesquisa sobre o desenvolvimento regional, 
especialmente nas áreas semiáridas e subúmidas; c) 
Compreender, em sua complexidade, a problemática da 
interação desenvolvimento/meio ambiente: aspectos naturais e 
culturais, horizontes temporais, escalas espaciais e diversidade; 
d) Ampliar o conhecimento sobre o Trópico Ecotonal do 
Nordeste, com ênfase para o seu desenvolvimento com 
sustentabilidade; e) Buscar um novo padrão de racionalidade 
no trato das questões sociais, ecológicas e econômicas, 

Site do 
MDMA/ UFPI 
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considerando-se criticamente, as diversas maneiras de 
entender a sustentabilidade. 
A formação de recursos humanos internaliza a percepção 
sistêmica da problemática ambiental, relacionada aos 
ambientes ecotonais, do cerrado, da caatinga, do carrasco e 
seus entornos, utilizando metodologia que vincula atividades 
didáticas a projetos de pesquisa associados, na qual atuam 
conjuntamente os segmentos docente e discente, cujos 
resultados alimentarão um sistema integrado de informações 
dos ambientes sob investigação, contribuindo assim, para a 
tomada de decisões nas diferentes esferas administrativas e de 
investidores na implementação de políticas e empreendimentos 
considerando as possibilidades e limitações do meio ambiente. 

Área de 
concentração 

Desenvolvimento do Trópico 
Ecotonal do Nordeste 

Não consta 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ SIGAA 

UFPI/ site 
MDMA 

Linhas de 
pesquisas 

Políticas de Desenvolvimento e Meio Ambiente - A linha 

objetiva consolidar os esforços de compreensão das 
potencialidades econômicas dos recursos naturais do Meio 
Norte em perspectiva integrada com o desenvolvimento. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ SIGAA 

UFPI 

Biodiversidade e Utilização Sustentável dos Recursos 
Naturais - A linha orientará estudos no sentido de interpretar 

como os recursos naturais podem ser utilizados, observando a 
capacidade de resiliência dos ecossistemas. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ SIGAA 

UFPI 

Disciplinas 
Obrigatórias 

 

MESTRADO 

SITE SIGAA 
MDMA UFPI 

Desenvolvimento e Sustentabilidade no Brasil – Estratégia 
de intervenção no Brasil e seus pressupostos. Desequilíbrios 
ecossistêmicos urbano e rural. Ecodesenvolvimento e 
sustentabilidade socioambiental. Arranjos institucionais e 
políticas ambientais. Experiências regionais. 

Sociedade, Natureza e Desenvolvimento: Fundamentos - Os 

princípios éticos e filosóficos da relação sociedade-natureza e o 
surgimento da questão ambiental. Princípios ecológicos, sociais 
e econômicos básicos. Desenvolvimento, cultura, ciência, 
tecnologia e processos produtivos. A racionalização do uso do 
patrimônio histórico-ecológico no contexto do desenvolvimento 
econômico e social. A problemática do meio ambiente e suas 
repercussões no campo das teorias do desenvolvimento e do 
planejamento. Conceitos de desenvolvimento sustentável.  

Lógica e Crítica da Investigação Científica – O 
empreendimento da ciência, conhecimento, pensamento e 
ação, estratégias e táticas. Materiais, conceitos, leis, modelos, 
teorias e paradigmas. Epistemologia e crítica da ciência; busca 
inacabada e o paradoxo do saber, ciência e mito. A 
complexidade básica. A ciência e valores. Desenvolvimento do 
método científico: a observação, a experimentação e a 
formação de modelos. A análise e a crítica dos dados 
experimentais. Redação e normatização de documentos 
científicos. 

MDMA-UFPI-SIGAA 
http://www.sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/curriculo_resumo.jsf?id=340&lc=pt_BR 
 

http://www.sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/curriculo_resumo.jsf?id=340&lc=pt_BR
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MDMA/ UFC Descrição Fonte 

Objetivo do Curso 

Fundamenta-se na análise multi-interdisciplinar que enfatiza a 
reflexão da problemática do desenvolvimento e meio ambiente. 
Nesse contexto, ressalta-se que essa temática pressupõe 
compreender as relações dialéticas e sistêmicas dos processos 
ambientais, sociais, econômicos, políticos, históricos e culturais. 
Atende-se assim ao paradigma do desenvolvimento sustentável 
dentro da conjuntura brasileira onde as disparidades regionais 
são as que mais comprometem o desenvolvimento harmônico 
do país. Pautado nesses compromissos destacam-se os 
seguintes objetivos: 
-Formar Mestres que estejam comprometidos com a 
compreensão e solução dos problemas de desenvolvimento e 
meio ambiente; 
-Propiciar a efetiva base científica e técnica de natureza 
transdisciplinar necessária para o entendimento dos processos 
socioeconômicos e ambientais na busca do desenvolvimento 
sustentável; 
-Produzir e difundir o conhecimento científico, bem como o 
desenvolvimento de tecnologias voltadas para o planejamento e 
gestão dos recursos naturais e ambientais; 
-Estudar e propor políticas públicas visando à melhoria da 
qualidade de vida da população; 
-Priorizar pesquisas voltadas para análise dos problemas 
socioeconômicos e ambientais do Nordeste brasileiro e 
particularmente do semiárido e do litoral. 

Cadernos de 
Indicadores 

CAPES 

Área de 
concentração 

Desenvolvimento e Meio 
Ambiente 

Não consta descrição 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ SIGAA 

UFPI/ site 
MDMA 

Linhas de 
pesquisas 

Proteção Ambiental e Gestão de Recursos Naturais - 
Identificação de exequibilidades de uso dos recursos naturais; 
análise de problemas ambientais oriundos do uso inadequado 
dos recursos naturais; identificação de conflitos de uso dos 
recursos naturais e das políticas ambientais. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Organização do Espaço e Desenvolvimento Sustentável - 

Elaboração de trabalhos integrados de natureza 
socioeconômica e político cultural visando a compreensão de 
processos de organização dos espaços urbano, rural e regional; 
estudos de caso de experiências empíricas de desenvolvimento 
sustentável; a dialética 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Disciplinas 
Obrigatórias 

 

MESTRADO 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Desenvolvimento e Sustentabilidade no Brasil – Estratégias 

de intervenção no Brasil e seus pressupostos. Relação 
público/privado na sociedade brasileira. Desequilíbrios 
ecossistêmicos urbano e rural. Ecodesenvolvimento e 
sustentabilidade socioambiental. Arranjos institucionais e 
políticas ambientais. Experiências regionais. 

Sociedade, Natureza e Desenvolvimento: Fundamentos - 

Análise da experiência brasileira. Desenvolvimento, sub-
desenvolvimento e as dimensões da crise ecológica. Os 
desequilíbrios ecossistêmicos urbanos e rurais. Ordem jurídica 
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e o direito ambiental brasileiro. A política nacional do meio 
ambiente. 

Lógica e Crítica da Investigação Científica – O 
empreendimento da ciência; conhecimento, pensamento e 
ação, estratégias e táticas. Materiais, conceitos, leis, modelos, 
teorias e paradigmas. Epistemologia e crítica da ciência: busca 
inacabada e o paradoxo do saber, ciência e mito. A 
complexidade básica. Ciência e Valores. Desenvolvimento do 
método científico: a observação, a experimentação e a 
formulação de modelos. A análise e a crítica dos dados 
experimentais. Redação e normatização de documentos 
científicos. 

 

 

MDMA/ UFRN Descrição Fonte 

Objetivo do Curso 

É congregar os diferentes saberes, especialidades e 
competências do seu corpo docente para a formação de 
profissionais qualificados para contribuir com o equacionamento 
dos problemas socioambientais em prol da sustentabilidade da 
Região Nordeste. Especificamente, pretende-se: 
- Formar Mestres e Pesquisadores qualificados, comprometidos 
com as possíveis soluções dos problemas complexos do Meio 
Ambiente enquanto dimensão do Desenvolvimento, capazes de 
discernir e evitar, consequentemente, os antagonismos 
supostamente existentes; 
- Fornecer a efetiva base científica e técnica para uma visão 
integrada e de natureza multi-interdisciplinar frente às questões 
ambientais, em prol do desenvolvimento sustentável; 
-Consolidar competências para contribuir diretamente em nível 
científico e, indiretamente, em níveis político, econômico, 
sociocultural e ambiental, para o processo de superação das 
desigualdades regionais, particularmente do nordeste brasileiro. 

Cadernos de 
Indicadores 

CAPES 

Área de 
concentração 

Meio Ambiente, Cultura e 
Desenvolvimento 

Não consta descrição 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ SIGAA 

UFPI/ site 
MDMA 

Linhas de 
pesquisas 

Cultura e Desenvolvimento – objetiva na interação entre as 
formas de desenvolvimento e os processos sócio-ambientais. 
Isto se traduz em uma perspectiva epistemológica que 
incorpora saberes e práticas oriundas de culturas disciplinares 
diversas. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Estrutura, Funcionamento e Sustentabilidade dos 
Ecossistemas - Objetiva a manutenção da capacidade dos 
ecossistemas de absorver e se recuperar dos impactos 
antrópicos, com base no conhecimento científico dos processos 
estruturais e funcionais dos ecossistemas naturais. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Disciplinas 
Obrigatórias 

 

MESTRADO 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ SIGAA 

MDMA 
UFRN 

Desenvolvimento e Sustentabilidade no Brasil – Estratégias 
de intervenção no Brasil e seus pressupostos. Relação 
público/privado na sociedade brasileira. Desequilíbrios 
ecossistêmicos urbano e rural. Ecodesenvolvimento e 
sustentabilidade socioambiental. Arranjos institucionais e 
políticas ambientais. Experiências regionais. 

Sociedade, Natureza e Desenvolvimento: Fundamentos – 
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Os princípios éticos e filosóficos da relação sociedade-natureza 
e o surgimento da questão ambiental. Princípios ecológicos, 
sociais e econômicos básicos. Desenvolvimento, cultura, 
ciência, tecnologia e processos produtivos. A racionalização do 
uso do patrimônio histórico-ecológico no contexto do 
desenvolvimento econômico e social. A problemática do meio 
ambiente e suas repercussões no campo das teorias do 
desenvolvimento e do planejamento. Conceitos do 
desenvolvimento sustentável.  

Lógica e Crítica da Investigação Científica – O 

empreendimento da ciência; conhecimento, pensamento e 
ação, estratégias e táticas. Materiais, conceitos, leis, modelos, 
teorias e paradigmas. Epistemologia e crítica da ciência: busca 
inacabada e o paradoxo do saber, ciência e mito. A 
complexidade básica. Ciência e Valores. Desenvolvimento do 
método científico: a observação, a experimentação e a 
formulação de modelos. A análise e a crítica dos dados 
experimentais. Redação e normatização de documentos 
científicos. 

 

MDMA/ UFPB Descrição Fonte 

Objetivo do Curso 

Formação com base interdisciplinar e comum (Tronco Comum) 
investigando novos paradigmas científico-filosóficos e novas 
relações entre a sociedade, natureza e desenvolvimento.  
Formação pós-graduada profissionalizante (para atuação 
técnico-política) ou acadêmica (para atuação científica), advinda 
de estudo e pesquisa das linhas de pesquisas.  
Fomentar a crítica, despertar a sensibilidade e formar 
competências para o gerenciamento de questões e problemas 
regionais. 

Site UFPB 
(Resolução 

40/2007) 

Área de 
concentração 

Gerenciamento Ambiental - Visa propiciar ao aluno uma 
capacitação para atuar em atividades de planejamento, 
diagnóstico, zoneamento, monitoramento e recuperação 
ambiental, bem como em processos de conflitos 
socioambientais, para minimizar impactos ambientais 
provocados pelo modelo de desenvolvimento vigente, buscando 
a manutenção dos serviços ecossistêmicos tão importantes à 
conservação da vida e da natureza. 

Site UFPB 

Linhas de 
pesquisas 

Conservação da Biodiversidade, Sociodiversidade e 
Etnoecologia - Projetos com enfoque na conservação da 

Biodiversidade e interações com a sociodiversidade envolvendo 
as comunidades tradicionais e seu conhecimento local para o 
manejo dos recursos naturais, apreendido através da 
etnoecologia. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Indicadores Ambientais e qualidade de vida e 
Desenvolvimento Sustentável - Projetos de análise de 
processos de gestão ambiental em ambientes costeiros, 
urbanos, Bacias Hidrográficas no semiárido entre outros, uso de 
metodologia de aferição de indicadores ambientais e qualidade 
de vida, uso de geoprocessamento para monitoramento. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Tecnologias ambientais para o Desenvolvimento 
Sustentável - Projetos ligados a despoluição e biorremediação 
de ambientes aquáticos e terrestres, produção alimentar 
envolvendo aquicultura/psicultura e apicultura voltados para 
atividades empregos e rendas para populações excluídas. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Disciplinas 
Obrigatórias 

MESTRADO Cadernos 
Indicadores Desenvolvimento e Sustentabilidade no Brasil – História das 
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 estratégias de intervenção no Brasil: pressupostos teóricos. A 
relação público/privado na sociedade brasileira. Desequilíbrios 
ecossistêmicos urbanos e rurais. Ecodesenvolvimento e 
sustentabilidade socioambiental. Arranjos institucionais e 
políticas ambientais. Experiências regionais. 

CAPES, 
2013/ SIGAA 
PROGRAMA 

UFPB 

Sociedade, Natureza e Desenvolvimento: Fundamentos – 

Os princípios éticos e filosóficos da relação sociedade-natureza 
e o surgimento da questão ambiental. Princípios ecológicos, 
sociais e econômicos básicos. Desenvolvimento, cultura, 
ciência, tecnologia e processos produtivos. A racionalização do 
uso do patrimônio histórico-ecológico no contexto do 
desenvolvimento econômico e social. A problemática do meio 
ambiente e suas repercussões no campo das teorias do 
desenvolvimento e do planejamento. Conceitos do 
desenvolvimento sustentável.  

Lógica e Crítica da Investigação Científica – O 

empreendimento da ciência; conhecimento, pensamento e 
ação, estratégias e táticas. Materiais, conceitos, leis, modelos, 
teorias e paradigmas. Epistemologia e crítica da ciência: busca 
inacabada e o paradoxo do saber, ciência e mito. A 
complexidade básica. Ciência e Valores. Desenvolvimento do 
método científico: a observação, a experimentação e a 
formulação de modelos. A análise e a crítica dos dados 
experimentais. Redação e normatização de documentos 
científicos. 

**apesar de constar no site 4 linhas de pesquisas e conter essa informação nos Indicadores, nesta 
pesquisa foram consideradas apenas três, nas quais estão devidamente acopladas os projetos de 
pesquisas. 

 

MDMA/ UFPE Descrição Fonte 

Objetivo do Curso 

Formar recursos humanos (docentes e técnicos) com domínio 
em gerenciamento e execução de políticas ambientais, visando 
promover o desenvolvimento sustentável; 
Desenvolver pesquisas na área ambiental, priorizando o 
conhecimento da realidade regional e a elaboração de 
instrumentos e propostas de políticas ambientais; 
Ampliar e consolidar a rede de estudos e pesquisas ambientais 
a nível local, nacional e internacional, possibilitando o 
intercâmbio de docentes e técnicos de diferentes formações 
científicas, para o aprofundamento dos conhecimentos na área 
ambiental e para o aprimoramento da prática da 
interdisciplinaridade 

SITE UFPE 

Área de 
concentração 

Gestão e Políticas Ambientais Não consta descrição 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Linhas de 
pesquisas 

Gestão e Tecnologia Ambiental - Esta linha tem como objetivo 

estudar o uso das tecnologias para a gestão e caracterização 
dos recursos naturais, enfatizando os estudos das relações 
existentes entre o meio físico-natural e as ações antrópicas. Os 
principais temas dessa linha de pesquisa são: degradação 
ambiental, desertificação, mudanças climáticas, recursos 
hídricos, sensoriamento remoto aplicado aos recursos naturais, 
manejo e conservação do solo, modelagem, estatística aplicada 
aos recursos naturais, saneamento ambiental, tratamento de 
efluentes domésticos e industriais para reuso na agricultura e 

 
Cadernos 

Indicadores 
CAPES, 

2013 
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na indústria; controle e gestão dos recursos hídricos; gestão 
integrada de resíduos sólidos; efeitos dos resíduos na saúde 
humana e ambiental, aproveitamento múltiplo de barragem no 
semiárido; identificação de bioindicadores para monitoramento 
das áreas estuarinas; gestão integrada de bacias hidrográficas; 
serviços ambientais, gestão de integrada de área costeiras. 
Envolve estudos relativos a: gestão integrada de bacias 
hidrográficas; reuso de efluentes; controle e gestão da água; 
gestão integrada de resíduos sólidos; efeitos dos resíduos na 
saúde humana e na saúde ambiental; aproveitamento múltiplo 
de barragem. 
Analisa princípios éticos e filosóficos da relação sociedade-
natureza; representações sociais da natureza à luz das práticas 
contemporâneas; percepção das comunidades locais e 
utilização sustentável dos recursos ambientais; conflitos 
ambientais; paradigmas e modelos alternativos de gestão 
ambiental; política ambiental e conservação da biodiversidade; 
educação para a gestão ambiental participativa; dinâmicas 
sociais em áreas rurais e urbanas; turismo em áreas costeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site UPE 

Relação Sociedade-Natureza e Políticas Socioambientais - 

Esta linha tem como objetivo analisar os princípios éticos e 
filosóficos da relação sociedade-natureza; representações 
sociais da natureza à luz das práticas contemporâneas; 
percepção das comunidades locais e utilização sustentável dos 
recursos ambientais; conflitos ambientais; paradigmas e 
modelos alternativos de gestão ambiental; política ambiental e 
conservação da biodiversidade; educação para a gestão 
ambiental participativa; dinâmicas sociais em áreas rurais e 
urbanas; turismo em áreas costeiras.  
Analisa o desenvolvimento local/ regional e sustentabilidade; 
governança e políticas ambientais; conflitos ambientais; 
princípios éticos e filosóficos da relação sociedade-natureza; 
representações sociais da natureza à luz das práticas 
contemporâneas.  
Envolve estudos relativos a tratamento de efluentes domésticos 
e indústrias para reuso na agricultura e na indústria; controle e 
gestão da água para o consumo humano; gestão integrada de 
resíduos sólidos; efeitos dos resíduos na saúde humana e 
ambiental aproveitamento múltiplo de barragem no semiárido; 
identificação de bioindicadores para monitoramento das áreas 
estuarianas; gestão integrada de bacias hidrográficas; serviços 
ambientais; gestão integrada de áreas costeiras. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE UFPE 

Disciplinas 
Obrigatórias 

 

MESTRADO 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Desenvolvimento e Sustentabilidade no Brasil – História das 

estratégias de intervenção no Brasil: pressupostos teóricos. A 
relação público/privado na sociedade brasileira. Desequilíbrios 
ecossistêmicos urbanos e rurais. Ecodesenvolvimento e 
sustentabilidade socioambiental. Arranjos institucionais e 
políticas ambientais. Experiências regionais. 

Sociedade, Natureza e Desenvolvimento: Fundamentos – 
Os princípios éticos e filosóficos da relação sociedade-natureza 
e o surgimento da questão ambiental. Princípios ecológicos, 
sociais e econômicos básicos. Desenvolvimento, cultura, 
ciência, tecnologia e processos produtivos. A racionalização do 
uso do patrimônio histórico-ecológico no contexto do 
desenvolvimento econômico e social. A problemática do meio 
ambiente e suas repercussões no campo das teorias do 
desenvolvimento e do planejamento. Conceitos do 
desenvolvimento sustentável.  
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Lógica e Crítica da Investigação Científica – Trata-se de 
refletir sobre as bases históricas e motivacionais da abordagem 
do conhecimento (epistemologia) gerada nos moldes da 
modernidade filosófico-científica - com ênfase nas ciências 
naturais matemático-experimentais. Fundamentalmente, aí 
dentro, o que significa o “paradigma cartesiano”. A partir deste 
desenvolvimento e seus limites, demarcar a relação conflitante 
com novas visões epistemológicas em ciência, resgatando o 
sentido e a crítica hermenêutica (e sistêmica e complexa) 
dentro desta nova abordagem metodológica (questionadora da 
própria ênfase na lógica da objetividade e do método). Daí 
decorrem valores e implicações socioambientais frente à crise 
atual. 

OBS: Não existe no site nenhuma informação sobre as disciplinas do Curso. 

 

MDMA/ UFSE Descrição Fonte 

Objetivo do Curso 

Visa formar recursos humanos com uma visão sistêmica sobre 
a problemática ambiental, consoante às metodologias que 
vinculem atividades didáticas a projetos de pesquisa 
associados, desenvolvidos conjuntamente pelos docentes e 
discentes, cujos resultados alimentam/alimentarão um sistema 
integrado de informações sobre os ambientes em questão. São 
os seguintes objetivos específicos: 
1º - Possibilitar a formação de base interdisciplinar e comum 
(Tronco Comum), investigando novos paradigmas científicos e 
novas relações harmônicas entre sociedade, desenvolvimento e 
meio ambiente, objetivando fundamentar conhecimentos 
aprofundados na sua Área de Concentração. 
2º - Proporcionar formação pós-graduada profissionalizante 
(para atuação técnica-política) ou acadêmica (para atuação 
científica) advindas do estudo e da pesquisa sobre o 
desenvolvimento regional. 
3º - Fomentar a crítica, despertar a sensibilidade e formar 
competência para o gerenciamento das questões e 
problemáticas locais e regionais, do desenvolvimento e meio 
ambiente. 

Cadernos de 
Indicadores 

CAPES 

Área de 
concentração 

Desenvolvimento de regiões 
semiáridas e costeiras 

Não consta descrição 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ SIGAA 

UFPI/ site 
MDMA 

Linhas de 
pesquisas 

Dinâmica e Avaliação Ambiental - Compreender estudos 
sobre a estrutura, processos, função, evolução e inter-relação 
dos sistemas sócio-ambientais, fundamentados na 
sustentabilidade. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Planejamento e Gestão Ambiental - Compreender estudos 

sobre os processos produtivos e prospecção dos recursos e 
serviços, sua inter-relações e adaptações aos nichos biofísicos, 
econômicos e culturais, fundamentados na sustentabilidade. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Disciplinas 
Obrigatórias 

 

MESTRADO 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Desenvolvimento e Sustentabilidade no Brasil – História das 
estratégias de intervenção no Brasil: pressupostos teóricos. A 
relação público/privado na sociedade brasileira. Desequilíbrios 
ecossistêmicos urbanos e rurais. Ecodesenvolvimento e 
sustentabilidade socioambiental. Arranjos institucionais e 
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políticas ambientais. Experiências regionais. 

Sociedade, Natureza e Desenvolvimento: Fundamentos – 

Os princípios éticos e filosóficos da relação sociedade-natureza 
e o surgimento da questão ambiental. Princípios ecológicos, 
sociais e econômicos básicos. Desenvolvimento, cultura, 
ciência, tecnologia e processos produtivos. A racionalização do 
uso do patrimônio histórico-ecológico no contexto do 
desenvolvimento econômico e social. A problemática do meio 
ambiente e suas repercussões no campo das teorias do 
desenvolvimento e do planejamento. Conceitos do 
desenvolvimento sustentável.  

Lógica e Crítica da Investigação Científica – “(...) 

Conhecimento, ciência e mito. Epistemologia e crítica da 
ciência. Ciência e valores. Desenvolvimento do método 
científico: a observação, a experimentação e a formulação de 
modelos. (...)”. CAPES, 2013 
O empreendimento da ciência, conhecimento, pensamento e 
ação estratégica e táticas. Materiais, conceitos, leis, modelos, 
teorias e paradigmas. Epistemologia e crítica da ciência: busca 
inacabada e o paradoxo do saber, ciência e mito. A 
complexidade básica. Ciência e valores. Desenvolvimento do 
método científico: a observação, a experimentação e a 
formulação de modelos. A análise e a crítica dos dados 
experimentais. Redação e normatização de documentos 
científicos. (SITE SIGAA UFSE) 

OBS: Não existe no site nenhuma informação sobre as disciplinas do Curso. 

 

MDMA/ UESC Descrição Fonte 

Objetivo do Curso 

Objetiva na elaboração e execução de projetos direcionados 
para explicar, compreender e transformar, de forma 
multidimensional, a realidade regional. Diagnostica os 
problemas sócio-econômicos-ambientais mais relevantes e 
aponta soluções. direcionam também para determinar o 
potencial regional e estabelecer as estratégias mais adequadas 
para seu desenvolvimento, incluindo a geração, aplicação e 
avaliação de novas tecnologias integradoras desse esforço. 
Contribui também com a qualificação de profissionais de alto 
nível, para uma visão sistêmica, interdisciplinar e ética do meio 
ambiente. Objetiva-se desenvolver competências e habilidades 
profissionais interdisciplinares, com uma formação crítica, 
sistêmica e propositiva da problemática do desenvolvimento 
regional, nacional e global. O curso contribui ainda, de forma 
integrada com outros programas de pós-graduação stricto 
sensu da Universidade, para o fortalecimento da infraestrutura 
de pesquisa, a geração de novos conhecimentos na área, e a 
projeção da Universidade na sociedade e sua integração no 
contexto do desenvolvimento regional sustentável. 

Cadernos de 
Indicadores 

CAPES 

Área de 
concentração 

Planejamento e Gestão 
Ambiental no Trópico Úmido 

Não consta descrição 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ 

Linhas de 
pesquisas 

Análise, Planejamento e Gestão Ambiental - Esta linha 
contempla pesquisas, estudos e diagnósticos visando subsidiar 
o planejamento e a gestão de ambientes naturais e/ou 
antropizados, voltados para um padrão de desenvolvimento 
socioambiental mais sustentável, especialmente na Região Sul 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 
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da Bahia. 

Comunidades Sustentáveis - Objetiva-se pesquisar e 

desenvolver alternativas sustentáveis de vida orientadas 
especialmente para populações de baixa 
renda, a partir de recursos naturais e culturais disponíveis nas 
comunidades, tendo em consideração seus hábitos e valores 
sociais. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Qualidade Ambiental e Saúde - Objetiva-se identificar e 

caracterizar as fontes de poluição orgânica e inorgânica 
presentes no estado da Bahia, compreender 
os impactos diretos e indiretos desta poluição na saúde e no 
meio ambiente e propor medidas mitigadoras.. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Disciplinas 
Obrigatórias 

 

MESTRADO 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ Site do 

Programa 

Desenvolvimento e Sustentabilidade no Brasil – História das 

estratégias de intervenção no Brasil: pressupostos teóricos. A 
relação público/privado na sociedade brasileira. Desequilíbrios 
ecossistêmicos urbanos e rurais. Ecodesenvolvimento e 
sustentabilidade socioambiental. Arranjos institucionais e 
políticas ambientais. Experiências regionais. 

Sociedade, Natureza e Desenvolvimento: Fundamentos – 

Os princípios éticos e filosóficos da relação sociedade-natureza 
e o surgimento da questão ambiental. Princípios ecológicos, 
sociais e econômicos básicos. Desenvolvimento, cultura, 
ciência, tecnologia e processos produtivos. A racionalização do 
uso do patrimônio histórico-ecológico no contexto do 
desenvolvimento econômico e social. A problemática do meio 
ambiente e suas repercussões no campo das teorias do 
desenvolvimento e do planejamento. Conceitos do 
desenvolvimento sustentável.  

Lógica e Crítica da Investigação Científica – O 

empreendimento da ciência; conhecimento, pensamento e 
ação, estratégias e táticas. Materiais, conceitos, leis, modelos, 
teorias e paradigmas. Epistemologia e crítica da ciência: busca 
inacabada e o paradoxo do saber, ciência e mito. A 
complexidade básica. Ciência e valores. Desenvolvimento do 
método científico: a observação, a experimentação e a 
formulação de modelos. A análise e a crítica dos dados 
experimentais. 

OBS: Não existe no site nenhuma informação sobre as disciplinas do Curso. 

 

 

DDMA/PRODEMA Descrição Fonte 

Objetivo do Curso 

Visa gerar conhecimento científico com base interdisciplinar, 
direcionado para o desenvolvimento sustentável do Nordeste 
brasileiro, em especial do semiárido e da zona costeira; atender 
à premente necessidade de capacitação de recursos humanos 
com condições de compreender a complexidade da 
problemática regional, em base interdisciplinar; da interação 
desenvolvimento/meio ambiente nos aspectos naturais e 
culturais, horizontes temporais e escalas espaciais; buscar um 
novo padrão de harmonia no trato das questões sociais, 
culturais, ambientais e econômicas, considerando-se, 
criticamente, os princípios da sustentabilidade; promover a 
formação interdisciplinar de profissionais com capacidade de 

Cadernos de 
Indicadores 

CAPES 
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interferir na produção do conhecimento, enfatizando a região 
Nordeste; oportunizar a fixação de egressos de cursos de 
doutorado nos diferentes estados do Nordeste, com a 
perspectiva de estabelecer competências para propor 
alternativas para o enfrentamento de problemas regionais. 

Área de 
concentração 

Desenvolvimento e Meio 
Ambiente 

Não consta descrição 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ 

Linhas de 
pesquisas 

Planejamento e Gestão de Zonas Semiáridas e 
Ecossistemas Limítrofes - Gerar conhecimento científico 
interdisciplinar, relativo às potencialidades das zonas 
semiáridas, seus ecossistemas limítrofes: dinâmica, 
sustentabilidade dos recursos naturais, recuperação, proteção 
integrada e mitigação dos ecossistemas e do patrimônio. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Ordenamento Territorial e Gestão de Conflitos nos 
Ambientes Costeiros - Desenvolver pesquisas para a 
conservação e recuperação das zonas costeiras, alicerçadas no 
conhecimento interdisciplinar; elaboração/execução e avaliação 
considerando a ocupação, conflitos socioeconômicos das 
comunidades e as políticas governamentais. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Disciplina 
Obrigatória 

 

DOUTORADO 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ 

Meio Ambiente e Interdisciplinaridade – Historicidade, 
ortodoxia e heterodoxia dos programas científicos de pesquisa 
socioambiental. Simplicidade e complexidade na produção de 
conhecimentos e as interações da sociedade e o meio 
ambiente. Teoria de sistemas, caos, fractais e outros padrões 
irregulares de formatação do projeto. Relação entre saber, 
poder e prazer na intencionalidade científica ambientalista. 
Modernidade, contemporaneidade e ressignificação 
transdisciplinar como perspectiva metodológica para a pesquisa 
ecopolítica. Reducionismo, holismo e transversalidade nas 
práticas científicas sistêmicas. Heurística, funções, processos e 
produtos superadores da disciplinaridade. Ética, ciência, política 
e o sagrado: a triangulação de dados e a lógica do terceiro 
incluído na operacionalização da pesquisa supradisciplinar. 
Processos de pesquisa interdisciplinar. 

 

PPG-CDS Descrição Fonte 

Objetivo do Curso  
Cadernos de 
Indicadores 

CAPES 

Área de 
concentração 

Política e Gestão da 
Sustentabilidade 

Não consta descrição 
Cadernos 

Indicadores 
CAPES, 2013 

Linhas de 
pesquisas 

Tecnologias, Consumo e Sustentabilidade - Visa o e studo 
das relações, no processo de desenvolvimento, entre as 
dimensões científica, tecnológica e de inovação com a 
sustentabilidade, considerando também o impacto dos novos 
padrões sociotécnicos produtivos sobre a sociedade e a 
natureza. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 2013 

Território, Meio Ambiente e Sociedade - Trata de como as 
sociedades configuram os territórios e o meio ambiente e 
como as atividades e as condições de vida são afetadas por 
esse processo, em diferentes escalas e sob modos de 
regulação próprios. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 2013 

Políticas Públicas, Cultura e Sustentabilidade - Cadernos 
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Compreende o estudo do conjunto de atividades voltadas à 
formulação, implementação e avaliação de políticas que 
convergem para o desenvolvimento sustentável. Engloba 
igualmente a abordagem da dimensão cultural como 
componente indissociável da sustentabilidade 

Indicadores 
CAPES, 2013 

Disciplinas 
Obrigatórias 

MESTRADO DOUTORADO  

Fundamentos das Ciências 
Ambientais - Conceitos físico-
químicos e ecológicos serão 
discutidos no contexto de 
tratamento de problemas 
ambientais em água, ar e solo. 
Uma base metodológica inicial 
fundamentada em teoria de 
sistemas permitirá a 
compreensão de estratégias de 
avaliação da qualidade 
ambiental sob um dado cenário, 
avaliações de impacto, risco e 
tomada de decisão. 

Gestão Ambiental - o 
objetivo geral da disciplina 
é apresentar um marco de 
referência conceitual 
necessário a uma visão 
crítica e globalizante da 
problemática ambiental, 
apresentando 
instrumentos de políticas 
públicas voltadas ao meio 
ambiente. Serão 
analisadas as ações do 
Estado brasileiro na 
administração do meio 
ambiente e debatidos 
aspectos técnicos, legais, 
institucionais, políticos e 
econômicos de 
instrumentos que são 
fundamentais nas ações 
de controle ambiental. 
Complementarmente, 
serão discutidas diretrizes 
e mecanismos 
necessários à 
implementação de uma 
gestão integrada de 
recursos hídricos e as 
questões centrais da 
gestão ambiental urbana, 
por se tratarem de 
temáticas prioritárias no 
enfrentamento da 
problemática ambiental 
brasileira. 

Cadernos de 
Indicadores 

CAPES, 2013 

 

Socioeconomia do Meio 
Ambiente - O objetivo geral da 
disciplina é fornecer uma base 
conceitual comum para o 
estudo avançado de questões 
de meio ambiente e 
desenvolvimento. Os objetivos 
específicos incluem: 1) 
conhecimento multidisciplinar 
de abordagens econômicas, 
políticas, sociais e culturais de 
questões ambientais; 2) 
compreensão crítica da 
inserção do Brasil no contexto 
global; 3) estabelecimento de 
bases científicas para 
pesquisas e ações a favor do 
desenvolvimento sustentável. 

Políticas Públicas e 
Meio Ambiente - A 
disciplina políticas 
públicas tem como 
objetivo apresentar 
conceitos e fundamentos 
de interesse para a 
formação em 
Desenvolvimento 
Sustentável, bem como 
introduzir o debate 
acadêmico sobre 
tendências atuais. O curso 
parte de uma 
retrospectiva histórica 
sobre a formação e o 
papel do Estado moderno, 
estuda a evolução da 
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relação entre aumento 
das atribuições do poder 
público e o crescimento 
das estruturas estatais, 
investiga a gênese e o 
desenvolvimento das 
políticas públicas de 
natureza social, analisa o 
contexto do surgimento do 
planejamento 
governamental como 
processo, avalia a crise 
atual do Estado e discute, 
à luz das tendências 
internacionais e das 
características nacionais, 
os rumos das políticas 
públicas. 

 

Fundamentos Teóricos e 
Epistemológicos do 
Desenvolvimento Sustentável 
- A disciplina busca aprofundar 

a análise dos fundamentos 
paradigmáticos que colocam em 
discussão a não contradição 
entre desenvolvimento e 
conservação da biodiversidade. 
Espera-se atualizar e ampliar os 
horizontes teóricos e 
epistemológicos, 
proporcionando 
instrumentalização conceitual 
para que os alunos possam 
(re)interpretar criticamente 
fenômenos característicos da 
modernidade e do modelo de 
desenvolvimento brasileiro 
sobre a perspectiva da 
sustentabilidade. 

  

 Políticas Públicas: Marcos 
Conceituais e Processos - 
Discutir os conceitos de análise 
de políticas e de análise para 
políticas; Discutir a forma com 
que questões e problemas são 
definidos, e as agendas 
políticas estabelecidas; Analisar 
como as decisões são tomadas 
e as políticas feitas, e como 
análise é utilizada no processo 
de tomada de decisão; e 
Analisar como as políticas são 
administradas, gerenciadas, 
implementadas, avaliadas e 
terminadas.  

 

 

http://www.ppg-cdc.unb.br/ 
https://www.facebook.com/centrodesenvolvimentosustentavel?fref=ts 
http://repositorio.unb.br/handle/10482/1704 
r 
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PROCAM/ USP Descrição Fonte 

Objetivo do Curso 
Formar pesquisadores voltados à temática socioambiental. Isto 
exige uma formação interdisciplinar, que envolve a articulação 
de diversos campos de conhecimento. 

Cadernos de 
Indicadores 

CAPES 

Área de 
concentração 

Ciência Ambiental Não consta descrição 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ 

Linhas de 
pesquisas 

Conservação e Desenvolvimento Socioambiental - Estudar 
políticas públicas ambientais, incluindo Educação Ambiental 
;Analisar ambientes rurais e urbanos na perspectiva do 
planejamento e desenvolvimento socioambiental; Caracterizar 
ecossistemas, propor formas de manejo e controle ambiental. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Governança, Impacto e Modelagem Socioambiental - 

Analisar impactos ambientais e seu potencial gerador de 
problemas de saúde; Investigar a acumulação de materiais e 
suas implicações socioambientais; Analisar as mudanças 
climáticas e seus impactos em diversas escalas; Analisar 
modelos socioambientais. 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

   

Disciplinas 
Obrigatórias 

MESTRADO DOUTORADO  

Ambiente, Sustentabilidade e Interdisciplinaridade - 

Introduzir os conceitos de sustentabilidade sob suas diversas 
interpretações, de interdisciplinaridade e as principais linhas 
do pensamento ambiental contemporâneo e suas dimensões 
transversais aos alunos de Ciências Ambientais e outros com 
interesse na problemática ambiental. Capacitar os alunos em 
relação às necessidades da interdisciplinaridade no 
tratamento das questões ambientais visando a construção do 
conhecimento necessário para atender às demandas da 
complexidade socioambiental contemporânea. Propiciar aos 
alunos um espírito crítico construtivo e demonstrar a urgência 
em relação às propostas de diálogo entre disciplinas que 
requerem uma aproximação teórico-metodológica entre 
ciências de forma a permitir reciprocidade de grande valor 
para a compreensão da problemática ambiental 

Cadernos de 
Indicadores 

CAPES, 2013 
Energia e Sustentabilidade - Capacitar os alunos 
relativamente às questões energética e ambiental e fornecer 
uma visão que permita uma abordagem quantitativa do 
conceito de sustentabilidade. Propiciar aos alunos um 
espírito crítico em relação às propostas de desenvolvimento 
sustentável em andamento no Brasil e no mundo. Definir 
desenvolvimento sustentável com base no equilíbrio entre a 
dispersão de massa e energia proveniente das atividades 
econômicas, de um lado – e a capacidade do meio ambiente 
de renovar a energia e absorver o calor residual e os rejeitos 
produzidos, do outro. Demonstrar que a questão da 
sustentabilidade envolve aspectos físicos que apenas 
recentemente vêm sendo objeto de consideração por parte 
da comunidade dedicada ao estudo da problemática 
ambiental. 

Disciplinas 
Obrigatórias 

Governança da Água, Conflitos e Políticas Ambientais - 
Apresentar fundamentos, diretrizes e objetivos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos no Brasil; Discutir conflitos 
relacionados à apropriação da água, sua escassez e 
políticas envolvendo a governança da água no Brasil e no 
mundo; Ampliar os conhecimentos teóricos e práticos sobre a 
governança da água – atores e agentes que participam; 

Cadernos de 
Indicadores 

CAPES, 2013 
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instrumentos de gestão; políticas relacionadas à qualidade e 
quantidade da água; conflitos pelos usos das águas. Refletir 
sobre a relação entre políticas ambientais, sobre a 
participação e a descentralização na governança da água. 

Pesquisa Interdisciplinar Ambiental - Apresentar e discutir 
as bases filosóficas da atividade científica e o que transforma 
conhecimento e raciocínio em ciência; II – Apresentar alguns 
textos clássicos e contemporâneos sobre o tema; e III – 
Seminários sobre temas abordados com maior aplicação nos 
respectivos projetos de pesquisa. Conteúdo: I - Introdução à 
natureza da pesquisa científica; II - Epistemologia e História 
da Ciência; III – Ciência Pós-Moderna, Interdisciplinaridade, 
Transdisciplinaridade e Meio Ambiente; IV - Métodos e 
técnicas de pesquisa no contexto da Ciência Pós-Moderna. 

 

PPGMADE/ UFPR Descrição Fonte 

Objetivo do Curso 

Os objetivos principais são a formação de pessoal em nível de 
pós-graduação Strictu sensu Mestrado e Doutorado numa 
concepção interdisciplinar para análise dos problemas das 
relações entre a sociedade e a natureza e promover a interação 
de profissionais já especializados em suas respectivas áreas de 
formação e já envolvidos profissionalmente com a temática do 
meio ambiente e 
desenvolvimento.  

Cadernos de 
Indicadores 

CAPES 

Área de 
concentração 

Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 

Não consta descrição 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013/ 

Linhas de 
pesquisas 

Epistemologia Ambiental - Analisa as formas de abordagem 
da relação sociedade/natureza. Isso implica, em primeiro lugar, 
o estudo histórico da evolução da relação sociedade/natureza, 
com ênfase na sociedade capitalista 

Cadernos 
Indicadores 

CAPES, 
2013 

Ruralidades, Ambiente e Sociedade - Tem por objetivo 
resgatar a diversidade das formas de interação entre as 
comunidades e os ecossistemas locais, buscando construir 
instrumentos de avaliação da sensibilidade das formas de 
ocupação e apropriação da terra e dos recursos naturais ali 
existente. 

Urbanização, Cidade e Ambiente Urbano - As cidades 
configuram-se nos locais onde a alteração da natureza pelas 
atividades humanas se dá de forma mais expressiva; quanto 
maiores, maior também a pressão social sobre os recursos da 
natureza e também sobre os próprios homens. 

Usos e Conflitos dos Ambientes Costeiros - Analisar as 

dinâmicas naturais dos ambientes costeiros do Paraná; analisar 
as dinâmicas sociais econômicas de apropriação de usos 
destes ambientes. 

Disciplinas 
Obrigatórias 

MESTRADO DOUTORADO  

A Construção da Pesquisa 
Interdisciplinar - À 
especialização e ao 
aprofundamento disciplinar, 
criados pela concepção de 
ciências do século XIX, 
seguem-se novos debates 
sobre o diálogo de soberano, 
superior aos demais, capaz de 

Oficina de Pesquisa 
Interdisciplinar em Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento - 
Seminários com 
apresentações, em 
sessões preparadas pelos 
doutorandos, a partir de 
bibliografia recomendada 

Cadernos de 
Indicadores 

CAPES, 2013 
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tomar compreensível e 
explicativa a realidade por 
apenas um enfoque disciplinar. 
O concurso de novos saberes e 
de novas práticas investigativas 
se faz cada vez mais 
necessário, â medida que 
avançamos no século XXI. A 
interdisciplinaridade exige uma 
reflexão e um acompanhamento 
prático sobre o conhecimento 
científico. Nesse contexto, são 
objetivos da disciplina: discutir 
essas problemáticas, 
apresentar aos alunos teorias e 
métodos da pesquisa 
interdisciplinar em meio 
ambiente e desenvolvimento, e 
analisar relatos e estudos de 
casos da pesquisa 
interdisciplinar. 

pelos professores-tutores 
de cada sessão; indução 
dos debates feita pelos 
tutores, com indicação de 
questões específicas que 
direcionem a 
apresentação e o debate 
nos seminários; 
aprofundamento de 
conceitos em uso e 
noções centrais de 
pesquisa. Elaboração de 
projeto coletivo, com 
inclusão de pesquisa 
exploratória, com 
levantamento e síntese de 
dados secundários sobre 
a realidade tema do(s) 
grupo(s), de forma a 
permitir a formulação de 
questões mais específicas 
de pesquisa, apoiadas 
pelas categorias teóricas. 
Apresentação e debate 
dos produtos coletivos, 
com indicações que 
articulam os projetos de 
teses individuais 

 

Fundamentos e Teorias das 
Ciências da Natureza - As 

bases naturais da questão 
ambiental. A disciplina tem uma 
abordagem de ciências 
ambientais, apresentando as 
bases naturais e técnicas para 
compreensão dos processos 
naturais, seus limites e as 
implicações para os seres 
humanos, em particular no 
contexto dos grandes temas 
atuais em meio ambiente e 
desenvolvimento. Os temas 
enfatizados pela disciplina são 
os seguintes: conceito de 
ecossistema, e dinâmicas e 
funcionamento dos sistemas 
naturais; evolução e dinâmicas 
geológicas do planeta Terra; 
evolução biológica e suas bases 
genéticas; atmosfera e clima; 
água, solos e poluição 
ambiental. 

  

 

Fundamentos e Teorias das 
Ciências Humanas e Sociais - 
Matrizes e principais 
controvérsias constitutivas das 
Ciências Humanas e Sociais. A 
contribuição das Ciências 
Humanas e Sociais para pensar 
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a questão ambiental e a 
sociedade contemporânea 
temas de relevância geral e 
especifica para a temática de 
cada turma.  

 

Metodologia da Pesquisa 
Científica - A construção do 
conhecimento cientifico. 
Método, metodologia e técnicas 
de pesquisa. Métodos de 
interpretação científica da 
realidade. Métodos e técnicas 
da investigação científica. 
Problematização, hipóteses e 
objetivos da pesquisa em meio 
ambiente e desenvolvimento. 
Normas técnicas da produção 
científica. 

  

 

Sociedade, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento - O 

desenvolvimento e meio 
ambiente é tratado, nesta 
disciplina, a partir de 
perspectivas da Filosofia, 
Economia Politica e Cultura. 
Bases da relação sociedade- 
natureza será enfocada do 
ponto de vista da problemática 
socioambiental atual e da 
sustentabilidade, bem como do 
desafio apresentado pelas 
relações sociais na era global.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


