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RESUMO

Sustentabilidade é o princípio que assegura que nossas ações de hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e ambientais 
disponíveis para as futuras gerações. O desenvolvimento sustentável é proposto pelos governos e líderes corporativos como solução para uma 
grande gama de problemas que agora estão começando a fazer parte da pauta internacional (ELKINGTON, 2012). Improvável atingir um ponto em 
que todo o planeta compartilhe de um conjunto de valores, mas tenderemos a uma convergência em torno de um pequeno conjunto comum 
(ELKINGTON, 2012). O estudo analisa as práticas sustentáveis e a compreensão da sustentabilidade a partir da percepção e importância atribuída 
aos princípios de sustentabilidade identificadas por tais sujeitos em seu ambiente quotidiano. Para tanto: a) traçar o perfil sócio demográfico dos 
respondentes 2). Identificar as práticas de sustentabilidade realizadas pelos sujeitos, familiares e entorno, de acordo com sua percepção do 
construto; 3) descreve a percepção e o grau de importância atribuída aos princípios de sustentabilidade por tais sujeitos. O presente estudo é um 
levantamento de natureza descritiva e quantitativa, que procura mensurar os conhecimentos revelados pelos dados coletados na investigação. 
Quanto ao tempo a abordagem é transversal. A investigação aconteceu em Escola pública de Ensino Médio, em Fortaleza (CE) no período de 
2016/1. A População do estudo se constituiu de alunos do ensino médio efetivamente matriculados, professores, servidores e comunidade local. 
A população do estudo representou um contingente aproximado de 400 pessoas abordadas, e com aplicação de survey, tabulado com auxílio do 
software sphinx e analisado com uso de estatística descritiva. Os dados mostram retorno de 214 respondentes, mais de 50% da população 
abordada. A maior parte são estudantes de até 17 anos (69%), solteiros (83,6%), homens (53,5%, religião cristã (84,5%) moram com a família 
(90%) tem renda familiar entre 1 e 5 salários mínimos, mas apenas 20,7% dos estudantes trabalham. Quanto às práticas de sustentabilidade, os 
respondentes informaram que realizam principalmente a economia de água (21%) e a coleta seletiva do lixo (24,8%) e em seu discurso 
mencionaram reiteradas vezes as palavras Lixo (108), Água (81) e Economia (65) o que mostra a possibilidade de mais representatividade nessas 
ações. As práticas sustentáveis percebidas como realizadas pelos vizinhos e família envolveram discurso semelhante às suas próprias ações, mas 
em menor escala e com acréscimo da economia de energia. As principais fontes de informação sobre sustentabilidade são: a escola (39,7%) e a 
televisão (28%). Em menor escala vem a internet (7,5%) e jornais (5,6%). Quanto aos princípios de sustentabilidade estabelecidos pela ONU, 
pode-se afirmar que apenas 24% dos respondentes declararam efetiva percepção dos princípios garantidores dos Direitos Humanos à sociedade. 
Já sobre os princípios que asseguram o Direito ao Trabalho, menos de um terço dos respondentes consegue perceber de fato tais diretrizes e da 
mesma forma, os princípios de sustentabilidade ambiental foram apontados por 32% como efetivamente adotados no âmbito da sociedade 
brasileira. Em contrapartida a essa baixa efetividade o uso das diretrizes de sustentabilidade foi considerado de alta importância por 65% dos 
respondentes. Por fim, os princípios de sustentabilidade que orientam para as práticas contra a corrupção foram percebidos como uma ação forte 
da sociedade, contudo, a importância atribuída foi de apenas 59,4%. Pode-se concluir que a compreensão da sustentabilidade parece estar mais 
atrelada à dimensão ambiental, razão porque as práticas apontadas privilegiam racionalização de recursos. Os princípios globais de 
sustentabilidade possuem baixa visibilidade com um agravante de que as ações de transparência institucional foram vistas com menor 
importância, o que recomenda aprofundar a investigação nesse sentido.
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