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Resumo
Sustentabilidade é um tema que tem sido debatido ao redor do mundo e a necessidade da
cooperação por parte de todas as organizações da sociedade civil nas esferas política, econômica
e social é consenso nessas discussões. A SGA da USP ao considerar que a sustentabilidade deve
ser tratada como um processo contínuo, em construção e multidimensional, cabe pensar na
sustentabilidade como um objetivo normativo. A construção da sustentabilidade requer mudança
nos valores e hábitos de populações inteiras, requer comunicação. A comunicação para a
sustentabilidade visa a construção e divulgação de uma nova visão de mundo. Se por um lado a
comunicação é base para a disseminação dos valores, princípios e práticas sustentáveis, também
se faz necessário verificar como é o entendimento da sustentabilidade junto à comunidade
uspiana. Em um mundo globalizado, para promover a sustentabilidade, a comunicação é
necessidade imprescindível à sociedade. E o sucesso da comunicação depende de sua capacidade
de gerar significados que modifiquem a relação das pessoas com a natureza, isso se faz a partir
do momento que se conhece como as pessoas se relacionam com o meio natural e suas
expectativas frente as práticas sustentáveis que a USP pretende implementar.

1) Introdução
A Universidade de São Paulo (USP) ao atuar no tripé ensino, pesquisa e extensão
apresenta-se como um espaço de aprendizagem, experiência e transformação social. No caso da
temática da sustentabilidade mais uma dimensão é considerada, a gestão acadêmica e
administrativa. Pois torna-se proeminente a necessidade da universidade ser capaz de liderar pelo
exemplo, com a implementação e difusão de práticas sustentáveis. O Programa de Incentivo à
Sustentabilidade na USP vem ao encontro dessa demanda e propõe que toda a universidade seja
participante do processo de adequação e inovação dos campi para os assuntos como gestão de
resíduos, uso eficiente de energia limpa/renovável, conservação dos recursos hídricos,
valorização da biodiversidade, pegada de carbono, consumo consciente, entre tantos outros.
Todos os seis princípios sugeridos pela Superintendência de Gestão Ambiental (SGA)
dependem da ação das pessoas que compõem a comunidade USP, tanto internas quanto externas
aos campi. Para alcançar os objetivos desenhados pelo programa nota-se que além da inovação
tecnológica faz-se necessário mudanças de comportamento e atitude frente às demandas
socioambientais. Entende-se por relação homem-natureza as diferentes maneiras pelas quais os
indivíduos utilizam os recursos e serviços naturais no seu cotidiano, 24 horas por dia - sete dias
por semana. Há distinções também sobre o entendimento que se tem sobre a natureza e como ela
é valorizada. Daí surgem diversas posições sobre o que deve ou não ser preservado, o que é
relevante ou urgente de ser tratado e como as soluções são desenhadas.
Assim, entende-se que o presente projeto “Comunicação para sustentabilidade: o
entendimento da comunidade USP sobre sustentabilidade” atende um dos requisitos básicos para
o sucesso do programa, que consiste na promoção de um ambiente universitário que culmine em
práticas sustentáveis a partir de uma nova relação homem-natureza de toda a comunidade USP
(alunos, professores, funcionários, frequentadores e comunidade do entorno). Nesse contexto a
comunicação se faz fundamental. Pois ela auxilia a compor o entendimento sobre o mundo
natural, suas demandas, problemas e alternativas de soluções. (COX, 2010). O projeto é
apresentado em duas etapas de execução. A primeira consiste no diagnóstico detalhado dos
públicos do programa, a comunidade USP e seus diversos subgrupos, e os respectivos
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entendimentos sobre sustentabilidade e gestão ambiental na universidade Pois é claro para a
comunicação institucional e relações públicas atualmente, que o sucesso de qualquer campanha
de sensibilização depende de como a audiência foi mapeada e assim compreendida tanto sobre
seus discursos, significados, quanto demandas de comunicação. A segunda etapa é a elaboração
do Plano Estratégico de Comunicação para Sustentabilidade da USP, campi São Paulo (Butantã)
que inclui a aplicação piloto na unidade Escola de Comunicações e Artes (ECA) seguida de
revisão e recomendações tanto para aplicação no campi objeto do presente projeto, como
também nas demais localidades da USP distribuídas pelo estado de São Paulo. A importância da
comunicação para processos de ressignificação da relação homem-natureza, como é o caso da
implementação de práticas sustentáveis um uma organização com a USP é detalhada abaixo
nesta breve revisão teórica.
1.1)

Referencial teórico

O tema da sustentabilidade tem, na ONU – Organização das Nações Unidas, uma das
principais articuladoras do debate mundial. O assunto foi a razão de grandes conferências
mundiais, tais como a ECO-92, no Rio de Janeiro, em 1992; em Johannesburg, na África do Sul,
em 2002 e a Rio+20, agora em 2012 no Rio de Janeiro.
A sustentabilidade, no contexto da Conferência e no âmbito da ONU, tem sido
identificada com a expressão “desenvolvimento sustentável”, apresentado como conceito
resultante da integração das dimensões econômica, social e ambiental, e definido como “aquele
que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras
satisfazerem as suas”, conceituação que ficou eternizada a partir do Relatório Brundtland, em
1987.
Na obra Canibais com garfo e faca (2001, p. 73-99)1, Elkington apresenta o conceito de
sustentabilidade por meio de três vertentes: a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a
justiça social. Em uma perspectiva mais tradicional, o pilar econômico é considerado mais em
termos de resultados financeiros centrados no capital apenas econômico, representado pelo lucro ou
por ganhos, perdas e outros ativos contabilizados numericamente em forma de balanços e relatórios
Publicada originalmente em 1997 pela Capstone (Oxford), com o título Cannibals with forks: the triple
bottom line of 21st century business.
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financeiros. Para Elkington (2001, p. 78), “a longo prazo, o conceito de capital econômico precisará
absorver uma gama maior de conceitos, como capital natural e capital social” (grifo do autor).
O pilar ambiental tem a ver com a ecoeficiência, que
envolve o fornecimento de bens e serviços a preços competitivos e que satisfaçam as
necessidades humanas e traga qualidade de vida, enquanto reduz progressivamente os
impactos ecológicos e a intensidade de recursos durante o ciclo de vida, a um nível
próximo ao suportável pela Terra (ELKINGTON, 2001, p. 82).

Em outras palavras, busca-se um desenvolvimento capaz de respeitar e preservar o capital
natural – as riquezas e os bens que sustentam os ecossistemas do Planeta. “O interesse sobre o pilar
ecológico das empresas é como a capacidade de suporte da maioria dos ecossistemas varia em
relação ao número – e comportamento – dos atores econômicos que operam neles”. (ELKINGTON,
2001, p. 83).
O pilar social tem como base as questões voltadas para o bem-estar das pessoas e dos
públicos de uma organização. Compreende no conjunto o real significado de desenvolvimento
social, envolvendo aspectos éticos, culturais, qualidade de vida etc. Elkington destaca nesse contexto
a importância de as empresas considerarem no projeto de sustentabilidade o capital social e os
princípios éticos. ”Como uma empresa supostamente sustentável pensaria no capital social?”,
pergunta ele. E responde: “Em parte, ela considera o capital humano, na forma de saúde, habilidades
e educação, mas também deve abranger medidas mais amplas de saúde da sociedade e do potencial
de criação de riqueza” (ELKINGTON, 2001, p. 89). Ao ponderar que entre as linhas dos pilares
econômico e social é necessário considerar a ética, o autor destaca:
Na entrelinha econômica/social, algumas empresas estão olhando os impactos sociais de
investimentos propostos, mas antes disso existem questões como a ética empresarial, o
comércio justo, os direitos humanos e das minorias e o capitalismo dos stakeholders
(participativo) (ELKINGTON, 2001, p. 97).

A questão do desenvolvimento ambiental ultrapassa as fronteiras das nações, inserindo-se
na sociedade global. Somente com uma cooperação internacional efetiva será possível viabilizar
a preservação e a melhoria das condições do meio ambiente. Afirma Lester Thurow (1993, p.
264):
Um bom meio ambiente é parte importante do padrão de vida material de qualquer ser humano.
Entretanto, cada vez mais um bom meio ambiente não será obtido em virtude das ações
exclusivas de qualquer país isolado. Aquecimento global, excesso de dióxido de carbono no
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meio ambiente, o buraco de ozônio na Antártida e demasiado fluorcarbono na atmosfera não
são problemas controláveis ou remediáveis por um único país. Soluções cooperativas terão que
ser estudadas.

Torna-se imperativo o engajamento de toda a sociedade para que acordos celebrados
sejam realmente cumpridos e o processo de globalização supere seu lado perverso de exclusão de
grande parcela da população mundial. Esta não tem nem sequer suas necessidade básicas
satisfeitas, muito menos o acesso à qualidade de vida, achando-se à margem do desenvolvimento
econômico. Enfrentar esse problema é um grande desafio para uma sociedade globalizada, de
acordo com Lester Brown (1992, p. 226), para quem
a revolução ambiental será bem-sucedida se conseguir levar a economia global a uma nova
rota de desenvolvimento ambientalmente sustentável que possa oferecer maior segurança
à economia, estilos de vida mais saudáveis e melhores condições humanas em nível
mundial.

Na visão do relatório do Painel de Alto Nível do Secretário Geral das Nações Unidas sobre
Sustentabilidade Global (2012), a sustentabilidade deve considerar, para além do equilíbrio dos
chamados pilares do desenvolvimento econômico, social e ambiental, o combate à mudança
climática e o respeito aos limites do planeta:
A visão de longo prazo do Painel de Alto Nível sobre Sustentabilidade Global é
erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade e fazer que o crescimento seja inclusivo e a
produção e o consumo sejam mais sustentáveis, ao combater a mudança climática e
respeitar diversos outros limites planetários. (PAINEL DE ALTO NÍVEL DO
SECRETÁRIO GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE SUSTENTABILIDADE
GLOBAL, 2012, p. 18)

A complexidade da globalização passa a ser um fenômeno e um novo paradigma para
entender o mundo de hoje. As sociedades nacionais vêem reduzido o seu poder diante do avanço
da “sociedade global” que, segundo Octavio Ianni (1996, p. 194), surge como um novo objeto
das ciências sociais. Escreveu esse notável cientista social que
a sociedade nacional pode ser vista como emblema do paradigma clássico das ciências sociais,
com o qual elas nascem, amadurecem e continuam a desenvolver-se, enquanto que a sociedade
global pode ser vista como o emblema de um paradigma emergente (IANNI, 1994, p. 77).
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Isto não ocorre por acaso, mas em razão das novas exigências da sociedade diante dos
sérios problemas ligados à preservação do planeta Terra e dos graves entraves das desigualdades
sociais que assolam populações inteiras.
As organizações assumem na sociedade globalizada uma importância nunca vista antes.
Segundo Peter Senge et al. (2007, p. 19),
em lugar nenhum é mais importante entender a relação entre partes e todos do que na evolução
das instituições globais e dos sistemas mais amplos que elas criam coletivamente. Arie de
Geus, autor de The living company e pioneiro do movimento da aprendizagem organizacional,
diz que o século XX assistiu ao advento de espécies novas na Terra – o das instituições,
sobretudo as corporações globais.

A constatação de que as organizações têm um papel a cumprir diante de toda essa realidade
socioeconômica e política em que vivemos hoje na sociedade global está induzindo a novos
comportamentos e novas atitudes no mercado empresarial. As organizações começam a ver a
sustentabilidade como uma forma de se buscar um desenvolvimento mais integral e equilibrado entre o
progresso econômico e o social e procuram implantar novas diretrizes nas suas formas de gestão, de
produção e de administração de recursos.
Ao entendimento, conforme estabelecido no Edital da SGA/USP, de que “a
sustentabilidade, porém, não está restrita aos aspectos ambientais, devendo, portanto, considerar
múltiplas dimensões e ser tratada como um processo contínuo, em construção e
multidimensional”, cabe pensar na sustentabilidade como um objetivo normativo.
Para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA (2011) (a partir de
agora citado no texto somente como PNUMA), a sustentabilidade é um objetivo vital a longo
prazo. No dizer de Veiga (2012, p.11), a sustentabilidade é o quarto ideal, a ser somado aos já
conhecidos valores da modernidade: liberdade, igualdade e fraternidade. Em suas palavras:
Ai está, então, o maior desafio de nosso tempo: adotar padrões de consumo menos
extravagantes e mais equitativos em sociedades que realmente cultivem os três grandes
ideais da modernidade - liberdade, igualdade e fraternidade – acrescidos do quarto, que
só emergiu no final do século XX, a sustentabilidade”.

Na perspectiva da UNESCO (2011), as dimensões sociais e humanas também devem ser
consideradas na visão de desenvolvimento sustentável, especialmente para a criação de
sociedades sustentáveis. Em suas palavras:
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o desenvolvimento sustentável genuíno demanda mais que investimento verde ou
tecnologias de baixo consumo de carbono. Além das dimensões econômica e ecológica,
as dimensões social e humana são fatores centrais para o sucesso. Acima de tudo,
devemos concentrar nossos esforços na criação de sociedades sustentáveis.” (UNESCO,
2011, p.4).

A construção da sustentabilidade requer mudança nos valores e hábitos de populações
inteiras, requer comunicação. A comunicação para a sustentabilidade visa a construção e
divulgação de uma nova visão de mundo. (UNESCO, 2011)
Segundo Cordani (1995), uma sociedade sustentável apenas poderá existir se houver um
acordo social, “baseado em princípios éticos, de solidariedade humana, intra e inter-gerações,
incluindo-se aqui o planejamento cuidadoso para o bem-estar da humanidade, em longo prazo,
para os próximos séculos”.
Para Kunsch (2009) cabe às organizações um papel decisivo na incorporação e
assimilação da sustentabilidade sendo a comunicação seu arcabouço. Os governos são chamados
a assumir a liderança na preparação de políticas e estratégias que venham a promover a
sustentabilidade. As empresas e as diversas organizações da sociedade civil têm a
responsabilidade de promover o debate e o diálogo a partir de uma nova comunicação para
contribuir na transformação em larga escala de valores e comportamentos humanos na busca de
mudança cultural. O diálogo e a tolerância serão fatores-chave para a compreensão mútua e para
a construção de pontes entre nações e países (UNESCO).
A comunicação nos permite gerar significação, articular nossas diferenças e configurar
nossa trama social presente e futura. (PÉREZ, 2012). A comunicação nos organiza. Para
Baldissera (2009), a sociedade tem na comunicação sua possibilidade de existência, manutenção
e mudança. Em suas palavras:
A sociedade atualiza-se como rede e tem a comunicação como seu processo
central, isto é, tem na comunicação a própria possibilidade de existência,
permanência e transformação. É pela comunicação que os sentidos são
colocados em circulação de modo a, em diferentes relações e tensões, serem
apropriados pelos sujeitos e construídos como valores socioculturais,
estruturando a própria sociedade. (BALDISSERA, 2009, p.41).
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Na sociedade global a incorporação e assimilação da sustentabilidade na forma descrita
ainda tem um longo caminho a percorrer. Apesar dos inúmeros avanços, a dimensão pública
ainda não é uma realidade assumida por todos os cidadãos e por todas as instituições e
organizações no curso de suas ações diárias. Qual o papel da comunicação nesse contexto? Qual
a sua relevância no processo de educação para a sustentabilidade? São questões sobre as quais
fazemos algumas reflexões na sequência.
Para que seja possível promover efetivamente a sustentabilidade nos termos abordados
nas seções anteriores, a sociedade necessita imprescindivelmente da comunicação, tanto dos
meios quanto de toda a convergência midiática. Somente com a comunicação será possível
conscientizar

a

população em geral, os governos, a iniciativa

privada e os

segmentos

representativos da sociedade civil de que o atendimento às necessidades e aspirações do presente
sem comprometer a possibilidade de atendê-las no futuro é uma tarefa de toda a sociedade
mundial e não só de uma pessoa, de uma só organização e de um só país.
Repensar a comunicação em todo esse processo é um novo desafio para pesquisadores e
profissionais da área. Como tornar a comunicação presente nas esferas pública e privada em
função de uma sociedade sustentável? Que ações de comunicação devem ser empreendidas? Que
informações divulgar? Quais são os públicos que queremos atingir?
As mudanças comportamentais e culturais de uma sociedade a favor da preservação da
Terra só ocorrerão se houver uma mobilização e uma pressão social dos atores envolvidos: poder
público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Apesar das conquistas e dos avanços
alcançados até o momento, quantos acordos e decisões tomadas em diferentes fóruns nacionais e
internacionais relacionados com esse assunto continuam somente no papel sem uma aplicação
efetiva!
A sustentabilidade de nosso planeta depende da união de forças advindas em primeiro
lugar de todos nós como pessoas e cidadãos responsáveis e comprometidos com essa causa; de
políticas públicas e privadas para um desenvolvimento sustentável apoiado nos três pilares –
econômico, social e ambiental; da consciência das organizações como geradoras de riqueza de
bens produtivos e simbólicos; de uma sociedade civil organizada capaz de induzir processos de
mudanças e intervenções em um mercado dominado pelo interesse de obtenção de lucros a
qualquer preço; e de um Estado capaz de se libertar das mazelas da corrupção e de uma política
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contaminada pelo fisiologismo e pelos interesses particulares dos seus agentes. A comunicação
tem muitos desafios a enfrentar em todo esse contexto.
Cabe registrar que, sob nossa liderança foi, realizado em Belo Horizonte (MG) em 2008
pela Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações
Públicas (Abrapcorp) e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), o II
Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, que teve
justamente como tema central “Comunicação, sustentabilidade e organizações”.
Esse Congresso, o Abrapcorp 2008, procurou ser um espaço crítico, de cunho acadêmico
e técnico, para buscar e explorar uma melhor compreensão de como a comunicação, enquanto
filtro analítico da realidade e frente de ação, pode contribuir para a construção de projetos de
sustentabilidade. Resultante das conferências e de exposições em painéis do evento foi produzida
a coletânea “A comunicação na gestão da sustentabilidade das organizações “ sob a organização
de Kunsch e Oliveira (2009). Esta obra coletiva é um retrato de relevantes reflexões teóricas e
práticas trazidas, nesse sentido, por pesquisadores brasileiros e do exterior, tanto da academia
como do mercado, que vêm se dedicando a essa temática e que de certa forma muito tem a
agregar ao presente projeto de pesquisa.
2) Justificativa
O tema da sustentabilidade tem sido amplamente debatido em fóruns nacionais e
internacionais, no entanto não tem sido explorado, frente sua importância atual e futura para a
sociedade, no âmbito das pesquisas científicas em comunicação. Verifica-se na prática do
mercado profissional uma ênfase muito grande à questão de prêmios para coroar iniciativas das
organizações na promoção da sustentabilidade, mas faltam estudos mais analíticos sobre qual
deve ser o papel da comunicação e dos seus gestores para uma contribuição mais efetiva e
consciente dos projetos e das ações que vem sendo empreendidas.
Observa-se um alto investimento publicitário para

divulgar as ações em prol da

sustentabilidade, mas se desconhece, aos olhos da opinião pública, as iniciativas que vem sendo
tomadas em direção a uma consciência mais crítica do real significado para a sociedade da
comunicação e dos produtos midiáticos que vem sendo gerados.
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Da mesma maneira este projeto tem como questão central discutir qual é o entendimento
da comunidade USP sobre sustentabilidade. O projeto mostra-se inovador e inédito, pois, não se
dispõe até o momento de um estudo sistematizado resultante de uma investigação científica, que
explore os sentidos e conceitos da sustentabilidade, em especial no contexto acadêmico.
Por sua vez, conhecer esses entendimentos é um fator de contribuição no processo da
comunicação da e para a sustentabilidade da USP, nas suas diversas instâncias, desde a
divulgação de políticas de sustentabilidade à estimulação de adoção de práticas de
sustentabilidade. Essa reflexão pode orientar em relação aos princípios apontados no Edital da
SGA, “educar visando à sustentabilidade”; “construir, de forma participativa , a Universidade
sustentável”; e “conduzir a Universidade para tornar-se um modelo de sustentabilidade para a
sociedade”. Além disso busca-se contribuir para a construção da sustentabilidade em um âmbito
maior, bem como trazer para o debate o papel reservado à comunicação nesse contexto.
Em específico, o projeto contribui diretamente para as diretrizes de conscientização e
sensibilização dos públicos internos e externos à USP por meio do Planejamento Estratégico de
Comunicação para Sustentabilidade com a aplicação piloto na unidade ECA.
Na primeira fase do projeto será realizada uma ampla pesquisa bibliográfica da literatura
nacional e internacional para um maior aprofundamento do tema geral e específico do presente
estudo. Além desta pesquisa teórica, serão desenvolvidos também estudos aplicados (pesquisa de
campo) sobre o objeto de investigação em pauta, conforme descrito a seguir.
3) Materiais e métodos
A pesquisa teórica tem suas bases na literatura nacional e internacional de comunicação
organizacional e sustentabilidade, conforme a bibliografia apresentada ao final deste projeto,
além de teses de doutorado e obras que porventura vierem a serem publicadas no período de
realização da pesquisa, além de outras fontes recorrentes como bancos de dados, sites
especializados, periódicos científicos e comunicações científicas em congressos. Com base na
pesquisa teórica será desenvolvido o projeto de pesquisa de campo, sendo que todos os
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procedimentos metodológicos adotados no estudo serão pautados pelo rigor necessário a todas as
etapas de uma pesquisa científica.
Na delimitação do problema de pesquisa pode-se considerar como parâmetro o estudo de
Baldissera (2009) que propõe o questionamento do lugar/ significação da noção de
sustentabilidade no contexto da comunicação. Para o autor, a sustentabilidade pode assumir
quatro lugares básicos. Primeiro, a noção de sustentabilidade é aceita como valor central, sendo
considerada como pressuposto básico para a vida. Segundo, como valor periférico/ estratégico
para o mercado, quando não há ainda a clara compreensão de seu caráter vital e pode ser
entendida como uma ideia-valor em construção, como um lugar discursivo, ou, ainda, como uma
estratégia de mercado, associada ao caráter de atualidade, inovação e oportunidade tecnológica.
Terceiro, a sustentabilidade é entendida como não-valor, ou recebe um valor negativo, em razão
de crítica, ou de ser considerada um modismo. Quarto, como valor extrassistema, quer dizer, a
noção de sustentabilidade inexiste para alguns sujeitos, é desconhecida e, portanto, destituída de
sentido. Essa proposição permite um primeiro enquadramento dos conceitos de sustentabilidade.
Os métodos a serem utilizados serão o quantitativo e qualitativo, tendo como
instrumentos de coleta de dados o questionário e grupos de discussão junto aos diversos públicos
da comunidade acadêmica. A formatação desses instrumentos de coleta de dados terá como base
fundamental o referencial teórico-metodológico decorrente da pesquisa bibliográfica
anteriormente realizada, utilizando como parâmetros centrais os objetivos propostos. Adota-se
como público, ou universo da pesquisa, a comunidade uspiana, sendo aí considerado o corpo
docente, os funcionários e o corpo discente.
3.1) Detalhamento da metodologia
A pesquisa empírica deve ser realizada em duas etapas: uma primeira etapa, qualitativa,
exploratória, onde se pretende aprofundar a discussão da questão, buscando levantar os diversos
conceitos de sustentabilidade. Aqui será utilizado o recurso de grupo de discussão, considerando
três recortes de grupo, em função dos três públicos - corpo docente, corpo discente e
funcionários.
A segunda etapa prevê pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionário a ser
desenvolvido com base nos conteúdos obtidos na pesquisa qualitativa. Será desenvolvido
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questionário on line a ser enviado a toda a comunidade uspiana do campi São Paulo - Butantã.
Entende-se que a amostra da pesquisa será constituída pelos respondentes que completarem o
preenchimento do questionário enviado.
Os dados obtidos serão processados em Excel, e pretende-se estabelecer parâmetros
formais de representatividade estatística da amostra por público, bem como utilizar recurso de
teste de significância estatística a 95%, na comparação dos resultados entre os diferentes
públicos da comunidade uspiana. A análise dos resultados vai considerar também os conteúdos
estudados na pesquisa teórica.
De uso frequente em inúmeros estudos acadêmicos, a aplicação dos dois tipos de
pesquisa no estudo tem função de complementação e contribui para o aumento da compreensão
do tema em estudo. Conforme Minayo & Sanches: (1993)
procura-se concluir que ambas as abordagens são necessárias, porém, em muitas
circunstâncias, insuficientes para abarcar toda a realidade observada. Portanto,
elas podem e devem ser utilizadas, em tais circunstâncias, como
complementares, sempre que o planejamento da investigação esteja em
conformidade. O conhecimento científico é sempre uma busca de articulação
entre uma teoria e a realidade empírica; o método é o fio condutor para se
formular esta articulação. O método tem, pois, uma função fundamental: além
do seu papel instrumental, é a "própria alma do conteúdo", como dizia Lenin
(1965), e significa o próprio "caminho do pensamento", conforme a expressão
de Habermas (1987).

4) Resultados esperados
O presente trabalho tem a pretensão de contribuir para a melhor compreensão do
entendimento da sustentabilidade junto aos diferentes públicos da comunidade uspiana como
também sensibilizar os públicos da ECA por meio da aplicação piloto do Planejamento
Estratégico de Comunicação para a Sustentabilidade.
O projeto tem como resultado proposto apresentar o entendimento da noção de
sustentabilidade, considerando a comparação entre os diferentes públicos da comunidade
uspiana, isto é, corpo docente, discente e funcionários, bem como a análise desses resultados a
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partir de diferentes variáveis de cruzamento. A partir daí pretende-se estabelecer, na perspectiva
da reflexão de Baldissera (2009), uma escala de categorias dos diferentes entendimentos.
Esse resultado traz contribuição efetiva no suporte à comunicação da e para a
sustentabilidade, e pode embasar as reflexões quanto à “educar visando à sustentabilidade”; bem
como estabelecer as base para se pensar em “construir, de forma participativa , a Universidade
sustentável”; além de buscar refletir sobre um conceito comum de sustentabilidade, que possa
basear “um modelo de sustentabilidade para a sociedade”.
Por fim, busca-se por meio do Planejamento Estratégico de Comunicação para a
Sustentabilidade divulgar os resultados e estabelecer discussão sobre o tema com o intuito de
sensibilizar a comunidade uspiana para o tema da sustentabilidade.

5) Cronograma de execução
§

Início do projeto: setembro de 2013

§

Conclusão do projeto: agosto de 2014

Setembro de 2013 a de 2014
1. Analisar, avaliar e selecionar as obras mais relevantes na construção do corpus teórico do
trabalho a ser desenvolvido.
2. Estruturar todo processo do planejamento e execução da pesquisa de campo.
3. Aplicar a parte qualitativa da pesquisa.
4. Preparar o questionário para aplicação on line.
5. Aplicar o pré-teste para verificação da viabilidade do instrumento de coleta de dados.
6. Tabular, analisar e interpretar os dados coletados.
7. Produzir relatório dos resultados da pesquisa de campo.
8. Elaborar e enviar relatório parcial do projeto.
Março de 2014 a Agosto de 2014
1. Redigir o texto principal sobre a pesquisa teórica em relação ao tema central do estudo
realizado.
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2. Desenvolver o Planejamento Estratégico de Comunicação e Sustentabilidade da USP e
aplicação piloto na ECA.
3. Avaliar a aplicação piloto da ECA e rever o Planejamento Estratégico de Comunicação e
Sustentabilidade da USP.
4. Desenvolver ação de sensibilização da comunidade uspiana em relação ao tema da
sustentabilidade a partir da apresentação dos resultados do estudo, da aplicação piloto e de
discussões abertas.
5. Produzir a versão final do Planejamento Estratégico de Comunicação e Sustentabilidade da
USP.
6. Produzir relatório técnico-científico das pesquisas teóricas e aplicadas realizadas.
7. Elaborar e enviar relatório completo do projeto
6) Orçamento
Os valores a seguir referem-se ao desenvolvimento de 1 ano de projeto, sendo:
a) 4 bolsas de estágio para estudantes de graduação da ECA/ USP, no valor mensal
individual de R$ 500,00, somando o valor anual total de R$ 24.0000;
b) contratação de serviços de terceiros para o desenvolvimento da plataforma eletrônica e
questionário on line, no valor de R$ 5.000,00;
c) contratação de serviços de terceiros em estatística para tabulação e análise estatística, no
valor de R$ 5.000,00;
d) contratação de serviços de terceiros para formação de banco de dados e processamento,
no valor de R$ 5.000,00.
e) contratação de serviços de terceiros para confecção de peças de comunicação para
implementação

piloto

do

Planejamento

Estratégico

de

Comunicação

para

Sustentabilidade, no valor de R$ 6.000,00.
f) compra de materiais para implementação piloto do Planejamento Estratégico de
Comunicação para Sustentabilidade, no valor de R$ 5.000,00.
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