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Resumo 

A Educação Ambiental é uma atividade essencial para a sociedade e a Universidade, estando 

presente em campanhas, projetos e ações desenvolvidas dentro e fora do ambiente acadêmico. 

Além disso, por meio da Sustentabilidade Socioambiental é desenvolvido um senso crítico 

sobre o que deve ser feito para amenizar problemas ambientais, como a poluição, descarte 

inadequado de resíduos, desperdício de alimentos, entre outros. Nesse contexto, a Educação 

Empreendedora ajuda a preparar o aluno a solucionar problemas de maneira inovadora, 

criando pessoas capazes de repassar esse conhecimento para a sociedade. Objetivou-se por 

meio deste resumo explicar como a Sustentabilidade Socioambiental e a Educação 

Empreendedora são capazes de impactar pessoas dentro e fora da Universidade.  

 

Palavras-chave: educação ambiental; educação empreendedora; sustentabilidade. 

Abstract 

The Environmental education is an essential activity to the society, and the university play an 

important role to spread good habits. Although Social and Environmental Sustainability, it 

developed a critical sense to solve common problems like pollution, poor waste disposal or 

even food waste. In this sense, the entrepreneurship education prepares people to act and 

solve problems in an innovative way. It also helps to defuse that in the society.  The main goal 

of this paper is to explain how the Social and Environmental Sustainability and the 

entrepreneurship education are important to alert and motivate people inside and outside of 

university, in order to solve environmental problems. 

 

Palavras-chave: environmental education; entrepreneurship education; sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 Por meio da Educação Socioambiental podemos construir um mundo mais sustentável 

e formar uma sociedade que vise minimizar os impactos ambientais ligados ao descarte 

inadequado e consumo em excesso, por meio da reutilização e reciclagem. Nesse contexto, 

em 2012, na Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, conhecida por Rio+20, 

firmou-se o compromisso de desenvolver ações de estímulo às práticas sustentáveis, entre eles 

destacam-se (KRAEMER, 2005): 

- Acesso pleno à educação de qualidade em todos os níveis é uma condição 

essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável, a erradicação da 

pobreza, a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres e o 

desenvolvimento humano, bem como a realização dos objetivos de 

desenvolvimento acordados internacionalmente, incluindo os ODM, e a plena 

participação de homens e mulheres, em especial dos jovens; reconhecemos que 

as gerações mais jovens são os guardiões do futuro, e que é necessário 

melhorar a qualidade e o acesso à educação para além do nível primário. Nós, 

portanto, resolvemos dotar nossos sistemas educacionais de meios para 

preparar melhor os jovens para a promoção do desenvolvimento sustentável, 

nomeadamente através de uma melhor formação de professores, do 

desenvolvimento de currículos em torno da sustentabilidade; do 

desenvolvimento de programas escolares que abordem as questões ligadas à 

sustentabilidade; de programas de formação que preparem os estudantes para 

carreiras em áreas relacionadas com a sustentabilidade; e de uma utilização 

eficaz de tecnologias de informação e comunicação para melhorar os resultados 

da aprendizagem;  

- Encorajar as instituições de ensino a considerarem na adoção de boas práticas 

em gestão da sustentabilidade em seus campi e em suas comunidades, com a 

participação ativa dos alunos, professores e parceiros locais, e ensinando o 

desenvolvimento sustentável como um componente integrado a todas as 

disciplinas; 

- Ressaltar a importância de apoiar instituições de ensino, especialmente 

instituições de ensino superior, em países em desenvolvimento, para efeito de 

investigação e inovação para o desenvolvimento sustentável, nomeadamente no 
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domínio da educação, para desenvolver programas de qualidade e inovadores, 

incluindo o empreendedorismo e formação profissional habilidade profissional, 

formação técnica, profissional e aprendizagem ao longo da vida, orientada para 

preencher as lacunas de competências para promover os objetivos nacionais. 

 Com o agravamento dos problemas ambientais, políticas que visam desenvolver ações 

que transformem e conscientizem as pessoas estão sendo desenvolvidas. Além disso, é 

necessária a mobilização da sociedade sobre o uso exagerado dos recursos naturais e o 

excesso de resíduos. Por exemplo, em um único dia, nos Restaurantes Universitários (RU’s) 

da Universidade Federal do Ceará são servidas cerca de 10 mil refeições (almoço e jantar), 

entre os Campi Fortaleza (Benfica, Labomar, Porangabuçu e Pici), Crateús, Quixadá, Russas e 

Sobral, podendo gerar um resíduo de até 10 mil copos descartáveis.  

 De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO) 1,3 bilhão de toneladas de comida se perde durante a cadeia produtiva ou é 

desperdiçada, o que representa cerca de 30% da comida produzida por ano no planeta. 

Conforme  uma pesquisa realizada de maio a julho de 2017, no restaurante universitário do 

Campus da UFC – Crateús / CE a quantidade  total de alimentos distribuídos mensalmente, 

menos os restos de alimentos, 595,8 kg e 639,2 kg de alimentos no almoço e jantar, 

respectivamente, vão para o lixo, o que daria para alimentar até 76 comensais/dia ou 1.676 

comensais/mês. Cabe ressaltar ainda que as sobras dos alimentos podem fazer mal aos 

animais do campus, pois possuem uma quantidade de temperos muitas vezes superior ao 

indicado para esses animais, sendo inviável ofertar essas sobras aos mesmos como forma de 

evitar tal desperdício. 

 No ambiente familiar, além da coleta seletiva, ações como o uso de sacolas ecológicas 

na ida às compras, evitar deixar luzes e torneiras ligadas sem necessidade, além de ser uma 

forma de reduzir gastos, também é uma maneira de agir sustentavelmente. Tais ações podem 

ser levadas para além do ambiente doméstico, ou seja, dentro da faculdade também é nosso 

dever evitar acender luzes desnecessariamente, economizar no uso da água e desligar os 

climatizadores. Por conseguinte, o lixo que produzimos é de nossa responsabilidade, sendo a 

sustentabilidade uma estratégia para reduzir os impactos e possibilitar a continuidade do uso 

dos recursos naturais. Assim, de acordo com o (Art. 225): 

 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
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público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 Como forma de mostrar aos alunos a importância dos recursos naturais, a Prefeitura 

Especial de Gestão Ambiental (PEGA) da Universidade Federal do Ceará desenvolve jogos 

educativos, como o “Fim da Picada”, que ensina maneiras de se proteger contra o mosquito 

Aedes aegypti; “Jogo da Fauna”, que mostra quais são as aves presentes no Campus do Pici; 

“Dominando a Energia”, que ensina formas de reduzir o gasto de energia; “Acerte na Coleta”, 

no qual o jogador deve acertar na lixeira o respectivo material que ela deve conter e “Jogo da 

Escassez”, que trabalha a questão do consumo sustentável da água. Além disso, durante a 

semana do meio ambiente há debates sobre temas ambientais e atividade como a caminhada 

ecológica, plantação de mudas e exposição de projetos socioambientais, mobilizando assim a 

comunidade acadêmica sobre a fauna e flora presente no Campus e o que pode ser feito para 

capacitar alunos, servidores e visitantes sobre a coexistência harmoniosa entre a natureza e as 

ações humanas. Dessa forma, a PEGA juntamente com o Programa de Gerenciamento de 

Resíduos (PROGERE) fazem a coleta seletiva, redução, reutilização, reciclagem e destinação 

final dos diversos tipos de resíduos gerados nas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Administração da Instituição. De acordo com o site da PEGA, em 2018, a quantidade de 

materiais recicláveis foi de 9.784,2 kg, sendo 5.656 kg de papel branco, 2.945,6 kg de papel 

misto, 873,6 kg de papelão, 60 kg de ferro, 69 kg de PET e 180 kg de vidro. 

 Em 2014 o Desafio da Sustentabilidade, programa de Inovação do Ministério da 

Educação que tem como objetivo impulsionar a eficiência do gastos público em Instituições 

Federais de Ensino (IFEs), foi iniciado. Em 2015  o programa avaliou a eficiência com a água 

e a energia elétrica. Ao todo, 98 instituições participaram e entre elas estava a UFC, que foi 

destaque nas Práticas de execução simples, aquelas com  baixo custo para a instituição e que 

não precisam de uma demanda grande pessoas para a execução. Assim, a Universidade 

Federal do Ceará não exige que seus alunos entreguem trabalho de conclusão de curso em 

meio físico à biblioteca, gerando uma economia de papel e de energia. Além disso, a UFC é 

uma das treze Universidades que faz uso de medidas relacionadas à Gestão Ambiental por 

meio da adoção de medidas sustentáveis.  

 A Educação Empreendedora tem como desafio executar ideias inovadoras, 

competitivas e também sustentáveis. Dessa maneira, a Enactus UFC, organização sem fins 

lucrativos, atua desenvolvendo projetos de impacto social, como o Maní, que tem como 
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finalidade o reaproveitamento da manipueira, resíduo gerado na etapa de prensagem em uma 

casa de farinha, que pode poluir solos e a água, objetivando aprimorar o manejo e originar 

subprodutos. Assim, a sustentabilidade, em parceria com o incentivo à prática empreendedora, 

pode se constituir em um alívio gradual do excesso de resíduos de vários materiais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O impacto da Sustentabilidade Socioambiental e da Educação Empreendedora são grandes 

nas pessoas dentro e fora da Universidade. Embora possa ser percebido a importância de cada 

tópico abordado, cabe destacar alguns pontos, como o fato de que, indiretamente, a sociedade 

também usufrui dessas ações, uma vez que a conscientização e mobilização com adoção de 

práticas sustentáveis influencia a tomada de atitudes que visem a preservação dos recursos 

naturais no ambiente interno e externo das Instituições. É relevante destacar que o descarte 

incorreto, consumo em excesso e uso inadequado dos recursos naturais é um problema que 

atinge a sociedade como um todo, sendo necessária práticas socioambientais, por meio da 

gestão ambiental, que consiga desenvolver indivíduos capazes de desenvolver ideias 

inovadoras e sustentáveis, amenizando esses problemas.  

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Constituição Federal (1988). Emenda constitucional nº 96 de 06 de junho de 2017. 

Título VIII da Ordem Social, Capítulo VI do Meio Ambiente. Brasília, DF, jun de 2017. 

 

GUIA DO ESTUDANTE UFC. Disponível em: http://www.guiadoestudante.ufc.br/base-de-

informacoes/restaurante-universitario. Acesso em: 17 de Maio de 2019. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO BRASIL. Anuário da Eficiência do Gasto Público com 

Água e Energia Elétrica nas Instituições Federais de Ensino: Ano de 2015.  

  

FRANÇA, M. E.; SILVA, L. V.; DAMASCENO, J. R.; SOUSA, W. M.; ALVES, E. A. S. 

UFC letiva: a importância de estudos preliminares no gerenciamento de resíduos orgânicos de 

restaurantes universitários. Anais do VIII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, Campo 

Grande, 2017. 

 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. FAO: 30% de toda a comida do mundo vai parar no lixo. 

Disponível em: https://nacoesunidas.org/fao-30-de-toda-a-comida-produzida-no-mundo-vai-

parar-no-lixo/. Acesso em: 17 de Maio de 2019. 

 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA UFC, PROGERE. Banco de 

Gerenciamento e Utensílios laboratoriais. Disponível em: http://www.progere.ufc.br/banco-

de-reagentes/. Acesso em: 17 de Maio de 2019. 

 

VIEGAS, S. F. S. S.; CABRAL, E . R. Sustentabilidade na educação superior e cultura 

organizacional. IV Colóquio Organizações, desenvolvimento e sustentabilidade. Belém, 2013. 

  


