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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetiva investigar em qual estágio de institucionalização encontra-se o Instituto 

federal da Paraíba – IFPB, Campus João Pessoa, quanto à sustentabilidade organizacional. 

Para atingir seu objetivo geral, foram traçados três objetivos específicos, a saber: levantar o 

arcabouço normativo sobre sustentabilidade da Instituição; mapear as práticas e/ou ações 

relacionadas à sustentabilidade no contexto da Instituição; e analisar a percepção dos gestores 

quanto à conformação da sustentabilidade organizacional nas práticas e nas ações postas na 

Instituição. Para isso, o estudo baseia-se na teoria de Tolbert e Zucker (1998), que subdivide o 

processo de institucionalização em três fases: habitualização, objetificação e sedimentação. 

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa, com fins descritivo e 

exploratório, e de estudo de caso. Os dados foram coletados por meio da análise documental e 

de entrevistas semiestruturadas. Para analisar os dados da pesquisa, recorreu-se à análise de 

conteúdo. No que se refere à verificação dos documentos legais e institucionais, constatou-se 

que houve proposição de ações que visam promover a integração entre as dimensões da 

sustentabilidade, pois o discurso do elaborador é o de criar um ambiente propício ao 

atendimento das demandas ambientais, sociais e econômicas. Verificou-se, ainda, no âmbito 

do Campus, que existem várias ações institucionais em prol da temática sustentabilidade e que 

essas ações estão sendo propostas para atender às três dimensões em certa consonância com o 

que está disposto nas diretrizes dos órgãos superiores. Referente à busca de evidências de 

isomorfismo e legitimação na inserção da sustentabilidade nas ações da Instituição, os 

resultados apontaram que, quanto à legitimidade da temática, é legítima tanto no pilar 

normativo quanto no regulativo. Quanto ao fenômeno do isomorfismo, verificou-se que o 

isomorfismo coercitivo se destacou pela pressão legal para a formação de projetos que visam 

ações sustentáveis na Instituição e que a pressão coercitiva oriunda de instituições legais do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 

(MPOG) teve bastante impacto. No que é pertinente às análises do processo de 

institucionalização, o estudo apontou para as perspectivas de que a temática sustentabilidade, 

ainda que com certa dificuldade, é pré-institucionalizada nas ações do IFPB - Campus João 

Pessoa - e que a opção pela inserção da temática sustentabilidade nas ações da Instituição foi 

apontada como oriunda de uma exigência legal, motivada para atender ao que foi considerado 

o imperioso legal para a sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Processo de institucionalização. Sustentabilidade. Sustentabilidade 

organizacional. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to analyze in which institutionalization stage is the IFPB - Campus João 

Pessoa as the Organizational Sustainability. In order to achieve the general objective of this 

study, three specific objectives were drawn: to build up the normative framework on 

sustainability of the institution; Map the practices and/or actions related to sustainability in 

the context of the institution; Analyze the managers' perception regarding the conformation of 

organizational sustainability in the practices and actions put in the institution. Data collection 

was done through documentary analysis and semi-structured interviews and the processing 

used was content analysis. Based on the analysis of the results regarding the verification of 

the legal and institutional documents, it was verified, from the analysis of these documents, 

the proposal of actions aiming at the integration between the dimensions of sustainability, 

since the discourse of the elaborator is to create a Environment conducive to meeting 

environmental, social and economic demands. It was verified, within the Campus, the 

existence of several institutional actions in favor of the sustainability theme and even though 

these actions are being proposed to meet the three dimensions in a certain consonance with 

what is disposed in the guidelines of the higher bodies. Regarding the search for evidence of 

isomorphism and legitimacy in the insertion of sustainability in the actions of the institution, 

it was seen that as to the legitimacy of the theme, it is legitimated both in the normative and in 

the regulative pillar. Related to the phenomenon of isomorphism, it was verified that the 

coercive isomorphism was highlighted by the legal pressure for the formation of projects that 

aim at sustainable actions in the institution, and that coercive pressure from legal institutions 

of the Ministry of the Environment (ME) and Ministry of Budget, Planning and Management 

(MBPM), had a lot of impact. Regarding the analysis of the institutionalization process, the 

study pointed to the prospects that the sustainability theme, although with some difficulty, is 

pre-institutionalized in the actions of the IFPB, Campus João Pessoa and that the option for 

insertion of the sustainability theme in the actions the institution was pointed out as coming 

from a legal requirement, motivated to attend to what was considered the legal imperative for 

sustainability. 

 

Keywords: Institutionalization process. Sustainability. Organizational sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em meio à situação de crise ambiental pela qual a humanidade vem passando desde a 

segunda metade do Século XX, em várias partes do mundo, começaram a ser realizados 

encontros para deliberar sobre as consequências da ação humana na natureza, com o intuito de 

encontrar caminhos para mudanças de atitude, em busca de uma solução para o quadro de 

degradação dos recursos naturais causado pelas ações antrópicas. Em 1987, como assevera 

Coelho (2010), uma comissão constituída na Organização das Nações Unidas – ONU - se 

reuniu, com o intuito de investigar e tentar responder a uma questão que, aos nossos olhos, já 

tinha resposta: Quais as causas dos problemas socioeconômicos e ecológicos da sociedade 

global? Com esse questionamento, tem-se uma nova postura, que deveria ser adotada e estar 

alicerçada no preceito da responsabilidade entre as gerações (presente e futura), para firmar 

um pacto ético. 

 

De um lado, estão os ecologistas radicais, defendendo o crescimento zero, no intuito 

de pôr fim ao esgotamento dos recursos; e de outro, encontramos aqueles que 

entendem que o progresso tecnológico resolverá a totalidade de problemas 

ambientais. Nesse contexto, entendemos que novamente o capitalista busca ampliar 

sua propriedade, sua riqueza. O problema é global; o planeta é de todos e requer um 

programa de desenvolvimento sustentável em prol da sustentabilidade (COELHO, 

2010, p.47). 

 

Coelho (2010), com base em sua análise sobre a sustentabilidade, afirma que, sem 

privilegiar os ecologistas radicais nem os capitalistas desenvolvimentistas, é preciso enfatizar 

questões que envolvem o discurso da sustentabilidade e conciliar o socialmente equitativo 

com o ambientalmente equilibrado e o economicamente eficiente e produtivo. Isso requer que 

se busquem novas prioridades para o ensino e a pesquisa e para as questões técnicas, 

ambientais, políticas e sociais. 

As discussões sobre o tema têm ocupado cada vez mais lugar nos distintos espaços 

institucionais. No Brasil, esse movimento de cunho ambientalista ganhou força nessa última 

década do Século XX e se mostrou como um movimento multissetorial, de acordo com Viola 

(1996, p.27), principalmente, por: (a) ONGs e grupos comunitários que lutam pela proteção 

ambiental tanto nacional quanto internacionalmente; (b) agências estatais; (c) grupos e 

instituições científicas de pesquisas; (d) um setor de administradores e gerentes que 

implementam um paradigma de gestão dos processos produtivos baseados na eficiência no 

uso dos materiais, na conservação da energia, na redução da poluição, no ecodesign e na 

qualidade total; (e) um mercado consumidor verde, que demanda, entre outras coisas, 
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alimentos de uma agricultura orgânica, automóveis e eletrodomésticos de alta eficiência 

energética, papel reciclado, recipientes reutilizáveis, produtos que tenham sido produzidos 

usando-se tecnologias limpas e a partir de matérias-primas produzidas de modo sustentável; 

(f) redes multissetoriais que estabelecem e certificam o caráter sustentável dos processos de 

produção, de transporte e o ciclo de vida dos produtos; e (g) agências e tratados 

internacionais. 

A importância desses espaços organizacionais vem sendo frisada por alguns autores, 

entre eles, Mintzberg (2006, p.184), quando aponta que ―a organização é uma grande força na 

sociedade atual‖, e Omar Aktouf (1996, p.215), que há tempos já afirmava que ―as 

organizações constituem-se hoje em um dos agentes centrais da concretização de uma escolha 

de sociedade e dos relacionamentos humanos‖. Nesse sentido, é preciso criar modelos de 

gestão que contribuam para o desenvolvimento de organizações alinhadas com os interesses e 

as demandas da sociedade (SILVEIRA, 2011). 

 

As organizações são, em sua maioria, sistemas de alta complexidade em contínua 

interação com o seu ambiente externo de onde importam os recursos necessários 

para a execução de suas atividades e para onde exportam os seus produtos, na forma 

de bens tangíveis, informações ou serviços (SILVEIRA, 2011, p.22). 

 

À proporção que os mercados se tornam mais complexos, competitivos e dinâmicos, 

alguns novos desafios vão sendo impostos às organizações. Se, em um passado próximo, as 

empresas eram mais livres para atuar sem se dar conta dos prejuízos provocados ao meio 

ambiente e à sociedade, visando unicamente ao seu lucro, o nível de impactos negativos 

provocados pelas atividades empresariais, assim como as demais atividades organizacionais, 

chegou a um ponto em que começaram a surgir importantes reações na sociedade. Como 

consequência dessa consciência maior, começou a haver mudanças efetivas na sociedade, com 

destaque para o aprimoramento de mecanismos legais que induzem as organizações a 

reformularem suas práticas e os conceitos de negócios (SILVEIRA, 2011). 

Imersas nesse cenário mutável e pressionadas por forças oriundas do ambiente, as 

instituições/organizações estão presenciando um mundo sem fronteiras, onde a globalização e 

a velocidade da informação tornaram-se lugar comum em nosso cotidiano e leva-as a buscar 

constantemente a adequação do processo de interação com o ambiente, capaz de criar 

sinergias entre seus grupos de relacionamento (RIBEIRO, 2011). 

Para entender as relações que envolvem as instituições e sua interação com o 

ambiente, precisamos buscar subsídios conceituais no que advoga a teoria institucional. Esse 



14 

 

entendimento vai além da compreensão ambiental, cujo destaque não se concentra apenas nas 

questões de meio ambiente, mas também a aspectos sistemáticos de influencias de fatores 

internos e externos para a sustentação organizacional. Tal teoria se propõe a estudar a relação 

das organizações com o meio ambiente e a adoção de estruturas, muitas vezes, baseadas em 

expectativas dos atores internos e externos, com vistas a legitimar sua ação nos grupos de 

interesse. Em analogia ao exposto anterior, a literatura sobre o tema da sustentabilidade 

mostra que a adoção de práticas sustentáveis pelas organizações também está fortemente 

relacionada às expectativas dos atores internos e externos às próprias organizações (LEAL; 

MONTEIRO, 2014). 

Constata-se ainda, no decorrer da existência organizacional, que muitas forças atuam 

nos ambientes das organizações que não são baseadas exclusivamente na eficiência ou na 

eficácia e que pressões sociais e culturais que estão estabelecidas no contexto organizacional 

são determinantes para se saber como devem ser moldados as regras e os procedimentos a 

serem estabelecidos. (REIS, 2008). 

 Silva (2009, p.28) comenta que, na atualidade, estamos presenciando ―uma avalanche 

de mudanças e crescentes expectativas dos gestores das organizações no sentido de um agir e 

de um posicionamento mais rígido nos aspectos éticos, institucionais e ambientais‖. 

Considerações de Coelho (2010, p.56) demonstram que, ―longe de ser um modismo ou 

preocupação passageira, a questão da sustentabilidade tornou-se parte integrante dos discursos 

nas organizações‖. No caso desta pesquisa, o olhar foi lançado para a sustentabilidade em sua 

abordagem organizacional, pois, nesse contexto, a sustentabilidade se operacionaliza através 

do chamado triple bottom line - ou tripé da sustentabilidade - proposto por Elkington (2012), 

em que o conceito de sustentabilidade se operacionaliza em três pilares: econômico, social e 

ambiental. A sustentabilidade organizacional contém a essência de uma gestão estratégica de 

excelência, uma nova maneira de pensar a organização de forma holística, equilibrada, 

responsável e com visão de longo prazo (SILVEIRA, 2011). 

Segundo Pettigrew (1985), é de suma importância compreender o contexto em que as 

organizações estão situadas para entender suas estruturas e processos. O autor acrescenta que 

o contexto modela as decisões a serem tomadas, as ações organizacionais se tornam mais 

previsíveis e não são elementos sociais coletivos passivos, portanto, modelam o próprio 

contexto, o que aponta a necessidade de se traçar um quadro de interação complexa entre as 

organizações e os contextos em permanente movimento dinâmico. 

A abordagem institucional, teoria que embasou as análises feitas nesta pesquisa, 

amplia as possibilidades de ação gerencial, no que concerne à compreensão e à intervenção 
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em processos de mudança organizacional, ao introduzir a noção de movimento e de dinâmica 

de conjuntos de organizações por meio do conceito de isomorfismo. Há, a partir das 

contribuições dessa teoria, a incorporação de valor à cultura simbólica como dimensão 

explicativa de determinado grupo de organizações. Tal fato permite um delineamento da 

configuração de uma área específica de atividade e a elaboração e a implementação de 

políticas públicas ajustadas ao desenvolvimento de setores que concorram para o 

desenvolvimento local (CARVALHO; VIEIRA, 2003). 

Considerando que as organizações, na busca por estratégias para sobreviver às 

pressões postas pelo ambiente, estão sendo impulsionados a atender às demandas sociais e 

contemporâneas, especificamente a  instituir práticas e projetos em prol da sustentabilidade e 

de se legitimar no ambiente através de seus arranjos institucionais, de suas estruturas 

organizacionais e de seus processos, foi estabelecido o seguinte problema desta pesquisa: 

como se encontra o processo de institucionalização da sustentabilidade organizacional 

no Instituto Federal da Paraíba – Campus João Pessoa? 

 

1.1 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de analisar o processo de institucionalização da 

sustentabilidade organizacional no Instituto Federal da Paraíba – Campus João Pessoa. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar o arcabouço normativo da Instituição a partir da sustentabilidade 

organizacional; 

 Descrever práticas e/ou ações relacionadas à sustentabilidade no contexto da 

Instituição; 

 Analisar a percepção dos gestores quanto à conformação da sustentabilidade 

organizacional nas práticas e nas ações postas na Instituição. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil e no mundo, temas como meio ambiente e sustentabilidade constam 

definitivamente como preocupação da sociedade e dos legisladores. Em vários espaços da 

sociedade (nas casas, nas escolas, nas ruas, nos locais de trabalho), cresce o número de 

pessoas que procura conhecer mais sobre essas questões e se esforçam por empreender novos 

comportamentos que respeitem e promovam a preservação da natureza e a melhoria da 

qualidade de vida, própria e de outrem. Nesse cenário, as organizações, sobretudo as públicas, 

têm um papel destacado e contribuições significativas a proporcionar, por serem criadoras e 

operadoras de processos de produção e consumo que demandam muitos recursos e, em geral, 

causam grande impacto no meio ambiente. 

Ao governo e às instituições, resta o papel estratégico de induzir a sociedade a adotar 

novos referenciais de produção e consumo de bens materiais, com a modificação de seus 

próprios processos e procedimentos internos, tendo em vista o desenvolvimento sustentável 

do país. Ortigoso e Rodrigues (2010) asseveram que, 

 

no decorrer dos últimos anos, pudemos observar que os subsídios estratégicos, 

administrativos, técnicos, atitudinais, comportamentais e operacionais adotados 

pelos gestores públicos, de maneira sistemática, estão contribuindo para alterar o 

paradigma quanto ao alcance da excelência e demonstrando que posturas proativas 

conseguem contribuir para a passagem de situações de ―um simples apagar 

incêndios‖ para a efetiva atuação preventiva, educativa e humanizada, 

desenvolvendo e apresentando projetos que contemplam as necessidades atuais da 

sociedade brasileira e a preservação ambiental, tão necessárias nos tempos atuais e 

nos tempos futuros (p.176).  
 

O conceito de sustentabilidade aqui tratado é amplo, portanto ultrapassa os limites da 

simples preservação da natureza e abrange o que ficou conhecido como sustentabilidade 

organizacional, que aposta em uma gestão focada no tripé econômico/social/ambiental. 

Engloba, ainda, o uso racional e a busca constante por reduzir o consumo e reaproveitar os 

recursos naturais, técnicos e tecnológicos, como água, energia elétrica, entre outros dispostos 

na Instituição, com foco na preservação, embora uma diminuição dos dispêndios financeiros 

seja também desejável. Mas, para além, a sustentabilidade, no contexto do IFPB, inclui 

igualmente a disponibilização de meios adequados de acessibilidade, a busca permanente por 

bem-estar e conforto ambiental para quantos usem suas instalações físicas e a promoção e 

disseminação de uma cultura de qualidade na organização.  

Um conjunto de novos valores, crenças, mitos e ritos passa a reorientar o discurso dos 

atores do espaço organizacional e a modificá-lo e transformá-lo em um espaço mais 
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permeável às questões revestidas pela importância do agir sustentável. Dessa forma as 

organizações convivem com as cobranças advindas do âmbito social em favor de ações 

organizacionais de menos impactos socioambientais negativos (CARVALHO; MONZONI, 

2010). Consequentemente, as organizações passam a promover a ligação de seus nomes e 

imagens aos elementos de preservação do meio ambiente, visando divulgar o próprio 

alinhamento às cobranças relativas à prática sustentável (TREVISAN; PEDROSO, 2010).  

Por viverem nessa realidade repleta de valores institucionalizados acerca da 

sustentabilidade, as organizações necessitam responder a pressões institucionais do ambiente. 

Ou seja, cabe uma postura responsiva a esses ―mitos‖, se desejam sobreviver, receber apoio 

social, alcançar legitimidade e notoriedade simbólica perante as outras organizações e a 

sociedade e manter seus direitos de funcionamento (TREVISAN; PEDROSO, 2010). 

Para tratar dessa realidade colocada para as organizações, mas especificamente, para o 

locus desta pesquisa - o IFPB – recorreu-se aos preceitos da Teoria Institucional (TI). Uma 

das de suas contribuições para os estudos organizacionais está relacionada à questão da 

estrutura organizacional. Na TI, deixou-se de considerar apenas os fatores internos (tamanho e 

tecnologia, por exemplo) como determinantes da estrutura organizacional e se passou a 

analisar a estrutura da organização como determinada por normas, valores e leis não apenas 

internos, mas estabelecidos na sociedade e nas demais organizações. As normas ditas 

institucionais influenciam, de modo substancial, o processo de tomada de decisão, interagindo 

com a estrutura organizacional. As condições a que estão sujeitas as organizações, em 

conjunto com o ambiente e com os valores dominantes no âmbito social, de acordo com a 

teoria institucional, influenciam, de forma contundente, seu sucesso ou fracasso 

(PASSALONGO; ICHIKAWA; REIS, 2004). 

Como já dito, o objetivo desta pesquisa foi o de analisar o processo de 

institucionalização da sustentabilidade organizacional no Instituto Federal da Paraíba – 

Campus João Pessoa. Para isso, foi feita uma consulta ao corpo gestor sobre o conceito de 

sustentabilidade, pois, para que se tenha a sustentabilidade institucionalizada, além de todo o 

levantamento bibliográfico e documental sobre o tema, é preciso entender como o tema é 

visto e percebido pelos atores que compõem a gestão do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba.  

Esta  pesquisa também se justifica porque poderá trazer contribuições de caráter 

acadêmico, que ampliarão o grau de conhecimento científico sobre a sustentabilidade 

organizacional em instituições federais de ensino, à luz da Teoria Institucional, dando 

margem, inclusive, para outras pesquisas correlatas.  
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Para compreender o panorama das pesquisas direcionadas a abordar a 

institucionalização da sustentabilidade em instituições federais de ensino, procedeu-se a um 

levantamento bibliométrico em dois dos principais portais da área de Administração e Gestão 

Pública: Scientific Periodicals Electronic Library (Spell) e no Scientific Electronic Library 

Online (Scielo). A escolha por ambos os portais foi devido ao fato de serem repositórios de 

conteúdo de pesquisa na área de Administração e Gestão e por serem reconhecidos pela 

comunidade acadêmica.  

Os termos utilizados na busca nos portais foram as palavras-chaves 

‗institucionalização‘ e ‗sustentabilidade‘. No Scielo, a consulta não trouxe nenhum resultado, 

porém foram encontrados no portal Spell seis artigos. As consultas nos portais foram 

realizadas no dia 06 de junho de 2016. Seguem os resultados da consulta ao portal Spell de 

acordo com o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Quantitativo de artigos sobre institucionalização e sustentabilidade 

TÍTULO DO ARTIGO AUTOR ANO OBJETIVO DO ESTUDO 

Sustentabilidade 

organizacional: uma 

análise a partir da 

institucionalização de 

práticas ecoeficientes 

Luciano Munck; 

Bárbara Galleli 

Dias; Rafael 

Borim de Souza 

2008 

Investigar os caminhos que podem 

promover uma efetiva institucionalização 

de práticas ecoeficientes nas 

organizações. 

A relevância do ser 

humano no contexto de 

institucionalização e 

legitimação do paradigma 

da sustentabilidade 

Luciano Munck; 

Rafael Borim de 

Souza 

2009 

O artigo objetivou evidenciar a relevância 

do ser humano no contexto de 

institucionalização e legitimação do 

paradigma da sustentabilidade. 

A institucionalização do 

conceito de 

sustentabilidade por uma 

perspectiva tetralógica: o 

caso Pro-Guaíba 

Artur Neves de 

Assis 
2011 

O objetivo desse estudo foi integrar o 

modelo tetralógico da complexidade de 

Morin e a teoria neoinstitucionalista de 

análise organizacional para analisar o 

papel do Programa Pró-Guaíba na 

institucionalização do conceito de 

sustentabilidade em um campo 

organizacional de onze instituições 

coexecutoras na Região Hidrográfica do 

Guaíba, no Brasil. 

A institucionalização do 

pilar econômico da 

sustentabilidade e a 

subvalorização dos pilares 

social e ambiental 

Elizabeth Wood 

Moçato-de-

Oliveira; Diogo 

Diniz Lopes Sola 

2013 

Esse trabalho tem como objetivo entender 

se o pilar econômico da sustentabilidade 

é mais valorizado pelas organizações em 

detrimento dos pilares social e ambiental. 

Institucionalização do 

conhecimento em 

sustentabilidade ambiental 

Celso Machado 

Júnior; 

Maria Tereza 

2014 

 

Esse estudo analisou o processo de 

institucionalização e legitimação do 

conhecimento em programas stricto sensu 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
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pelos Programas de Pós-

graduação Stricto Sensu 

em Administração 

Saraiva de Souza; 

Iara Regina dos 

Santos Parisotto 

em administração, no campo de 

sustentabilidade ambiental, por meio da 

proposição e aplicação de um modelo 

teórico segundo a abordagem de Berger e 

Luckmann. 

Isomorfismo, eficiência 

simbólica e legitimidade 

social na 

institucionalização da 

sustentabilidade 

socioambiental nas 

organizações 

contemporâneas 

Giovanna Garrido; 

Patrícia Saltorato 
2015 

Esse artigo visa discutir o tema da 

sustentabilidade socioambiental enquanto 

fenômeno advindo do âmbito não 

racional. Objetivando refletir sobre o 

tema por meio de um enfoque 

diferenciado, buscou-se analisar de que 

forma a perspectiva institucional 

contribui para a análise do mesmo. 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os artigos foram selecionados e catalogados com as informações referentes aos títulos, 

aos autores, ao ano de publicação e aos objetivos. 

No período de 2008 a 2015, encontrou-se um quantitativo relativamente baixo sobre o 

tema sustentabilidade visto pela ótica da teoria institucional. Isso confirma a importância de 

se continuar a desenvolver estudos que, à luz da teoria institucional, possibilitem compreender 

o fenômeno da sustentabilidade no contexto das organizações. 

Outra contribuição dessa pesquisa é de caráter prático, porquanto seus resultados 

poderão ser utilizados pelos gestores, para auxiliar na elaboração de projetos em favor da 

sustentabilidade e para ser replicado nos outros campi do IFPB. 

Como estudante da área, o interesse na pesquisa surgiu da necessidade de articular o 

planejamento e a perspectiva da sustentabilidade em uma abordagem que enfatizasse as 

discussões acadêmicas e de gestão sobre o tema, ao mesmo tempo em que explorasse as 

condições de aplicabilidade dessa temática na Instituição.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA SUSTENTABILIDADE 

 

A ideia de sustentabilidade, de certa maneira, nunca esteve afastada do ideário 

humano. As discussões sobre o tema se iniciaram através de uma corrente centrada no 

trabalho do Clube de Roma, que reuniu ideias publicadas com o título ―Limites do 

crescimento‖, em 1972, que apresentava viés fortemente demográfico e propunha que, para 

alcançar a estabilidade econômica e ecológica, era necessário congelar o crescimento da 

população e do capital industrial. Segundo Lima (2006), a proposta discutida objetivava gerar 

um contexto onde fosse possível a convergência entre a economia e a conservação ambiental. 

Numa escala global, ainda em 1972, pode-se citar a I Conferência Mundial sobre Meio 

Ambiente, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que ficou conhecida como 

Conferência de Estocolmo. Esse evento, para Pereira (2013), foi um marco para a questão 

ambiental, pois representou a primeira reunião mundial para tratar desse tema. As principais 

preocupações da Conferência eram o crescimento populacional, o processo de urbanização e a 

tecnologia envolvida na industrialização (RIBEIRO, 2011). 

Depois dessas discussões, decidiu-se intensificar as ações em favor do meio ambiente, 

de forma a constituir estratégias ambientais de longo prazo. Assim, em 1983, por decisão da 

Assembleia Geral da ONU, foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, também conhecida como Comissão Brundtland. 

Entre as aspirações da comissão, destacam-se:  

 

 a proposição de estratégias ambientais de longo prazo para a obtenção de um 

desenvolvimento sustentável;  

 indicações de maneiras para que a preocupação com o meio ambiente se 

traduzisse em mais cooperação entre os países;  

 o apontamento de meios e maneiras por meio dos quais a comunidade 

internacional pudesse lidar mais eficientemente com as preocupações de cunho 

ambiental;  

 e a proposição de ajuda na definição das noções comuns relativas às questões 

ambientais de longo prazo e os esforços necessários para tratar, com êxito, dos 

problemas de proteção e melhoria do meio ambiente (BARBIERI, 2005). 
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Em 1987, com o encerramento dos trabalhos da Comissão Brundtland, foi publicado o 

relatório denominado ―Nosso Futuro Comum‖, também conhecido como ―Relatório 

Brundtland‖. Nesse documento, o desenvolvimento sustentável é definido como o ―[…] 

atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades‖ (ONU, 1987, p.1). Esse relatório é divido em três 

grandes partes, que abordam as preocupações, os desafios e os esforços comuns visando a um 

desenvolvimento sustentável (CMMAD, 1991).  

Em 1989, na cidade de Basiléia (Suíça), surgiu uma nova preocupação com os 

movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito ou eliminação. Assim, 

firmou-se uma convenção internacional para tratar da movimentação e da gestão de resíduos 

perigosos, visando à segurança ambiental e à saúde humana (PEREIRA, 2013). No Brasil, 

essa convenção foi regulamentada por meio do Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993 

(BRASIL, 1993).  

Na década de 1990, surgiu uma maior consciência ambiental, porquanto se visava ao 

equilíbrio e ao entendimento dos efeitos nocivos de atitudes irresponsáveis em relação ao 

meio ambiente (PEREIRA, 2013). Então, em 1992, no Rio de Janeiro, houve a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) - ou Rio 92. 

Desse evento, resultou a Agenda 21, que é um importante documento de orientação para 

promover sustentabilidade. Além da Conferência do Rio 92, na década de 1990, foi assinado o 

Protocolo de Kyoto, no Japão, que apresenta preocupação com o controle da emissão de gás 

carbônico no ambiente, com o intuito de minimizar os efeitos do aquecimento global na 

camada de ozônio (VILAS BOAS, 2008).  

No Século XXI, em 2002, ocorreu em Joanesburgo – África do Sul – a Rio+10. Esse 

encontro buscou analisar o estado do mundo dez anos depois da Rio 92. Dentre outros temas, 

essa conferência buscou redirecionar o turismo para um futuro sustentável, desenvolver uma 

agenda para a mudança climática, repensar a política populacional e reduzir o ônus tóxico 

(WWI, 2002). Em 2012, 10 anos depois da Rio+10, no Rio de Janeiro, houve a Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Esse evento objetivou 

contribuir para se definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas, 

ou seja, a conferência procurou renovar o compromisso político com o desenvolvimento 

sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões 

adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e 
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emergentes. A Rio+20 teve dois temas principais: a economia verde
1
 no contexto do 

desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o 

desenvolvimento sustentável (CNUDS, 2012).  

O estudo ―Rumo a uma economia verde‖ está entre uma das contribuições-chave do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para o processo Rio+20 e o 

objetivo geral de lutar contra a pobreza e promover um Século XXI sustentável. O relatório 

apresenta argumentos econômicos e sociais convincentes para o investimento de 2% do PIB 

mundial para tornar verde os dez setores estratégicos da Economia (Agricultura, Construção 

Civil, Energia, Pesqueiro, Silvicultura, Industrial, Turismo, Transporte, Lixo e Água). Além 

disso, o documento apresenta as condições adequadas para que haja uma transição bem-

sucedida e uma economia verde. Uma delas é o investimento em capacitação, treinamento e 

educação. A Conferência Rio+20 deu origem ao documento ―O Futuro que queremos‖, que 

servirá de orientação, pelo menos para os que participaram do evento, às questões 

relacionadas ao desenvolvimento de maneira sustentável.  

Há vários marcos científicos e mediáticos no decorrer da história que envolvem a 

questão ambiental. Porém, nesta pesquisa, foram adotados os acima citados, por se entender 

que contribuíram substancialmente para aumentar as atenções voltadas para a questão da 

sustentabilidade e nos fazer refletir que não há outra saída a não ser nos tornarmos parte 

também de todo esse processo de conservação. Para tanto, é importante se ter em mente o que 

a sustentabilidade significa para nós e qual dos inúmeros significados ou conceituações 

embasaram nossas atitudes. 

 

2.2 REVISÃO DAS DEFINIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE 

 

A busca por estudos que versam sobre a sustentabilidade têm sido uma crescente na 

comunidade científica desde o fim do Século XX. Além da comunidade acadêmica, 

estudiosos da área socioambiental e pesquisadores de temas como estratégia, competição e 

gestão têm realizado estudos sobre essa temática, que tem se mostrado fundamental para a 

sobrevivência e a legitimação das organizações. Em grande parte, as definições de 

sustentabilidade vinculam-se aos conceitos de desenvolvimento e desenvolvimento ambiental 

tanto quanto a preocupações que vinculam a sustentabilidade aos aspectos socioeconômicos 

                                                 
1
 O PNUMA define a economia verde como uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da 

humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez 

ecológica.  
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das sociedades humanas (LOPES, 2009). Lançaremos mão de uma revisão de definições 

sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável para formar uma base teórica sólida e 

explicitar a tentativa de escolher o conceitual sobre o tema. 

Inicia-se pelo conceito consolidado no Relatório Brundtland (COMISSÃO MUNDIAL 

SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991), para o qual o 

desenvolvimento sustentável requer que a sociedade esteja ―intrinsecamente compatível‖ com 

o ambiente. Em seguida, ele esclarece que a sustentabilidade pode ser vista como a utilização 

das necessidades básicas de uma sociedade no presente — comida, água, abrigo, roupa, lazer, 

trabalho, remédios — sem que a habilidade das futuras gerações para conhecer e satisfazer às 

suas próprias necessidades seja comprometida. Alerta, ainda, para que essa utilização dos 

meios necessários à satisfação das necessidades de uma geração deve ser feita de forma ética, 

ou seja, na medida em que haja uma preservação parcial dos recursos para as gerações futuras 

(LOPES, 2009). Entretanto, esse relatório aponta a pobreza como um fator preponderante para 

a não preservação ambiental, e como resposta, enfatiza a necessidade do crescimento 

econômico.  

 

Pobreza reduz a capacidade das pessoas de usar recursos de uma maneira 

sustentável, ela intensifica a pressão sobre o ambiente [...]. Uma condição 

necessária mais não suficiente para a erradicação da pobreza absoluta é um 

crescimento relativamente rápido nas rendas per capita no terceiro mundo. 

(CMMAD, 1991, p.46) 

 

Segundo Lima (2006, p.11), essa posição era uma resposta à ideia de que não haveria 

vida sustentável se as economias continuassem a crescer de forma acelerada. Essa posição foi 

defendida pelo Clube de Roma e ficou conhecida como crescimento zero. 

Tentava-se, dessa forma, alterar a equação que, em vez de menos crescimento, seria 

preciso mais crescimento para diminuir a pobreza. Tal relatório sugeriu mais crescimento, no 

entanto, fugiu da ideia inicial do desenvolvimento e focou na qualidade de vida para o maior 

número de pessoas, mas com o propósito de conter o desastre ambiental para as futuras 

gerações. Então, a preocupação com o meio ambiente é incorporada pelo conceito de 

desenvolvimento, validando a denominação desenvolvimento sustentável (LIMA, 2006). 

Na concepção de Andrade e Cândido (2014), a sustentabilidade é um conceito que 

vem se elaborando como suporte no avanço epistêmico para os termos desenvolvimento, 

desenvolvimento local e sustentável. Para os autores, esses termos emergiram em atendimento 

a um contexto histórico atual em que se associou a terminologia desenvolvimento às 
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prospecções de crescimento econômico e negligenciou a percepção básica da 

interdisciplinaridade e as facetas contidas nos termos desenvolvimento e sustentabilidade. 

À luz de Martins e Cândido (2010), a sustentabilidade é o exercício contínuo de 

obtenção de condições favoráveis à qualidade de vida dos ecossistemas, cuja condição básica 

é o respeito à sua capacidade de suporte, considerando que a qualidade de vida das 

populações humanas está diretamente relacionada a esse aspecto. A diferença entre 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, conforme Dovers (1996, p.304), é de que a 

sustentabilidade é vista ―como um sistema de propriedade, e o desenvolvimento sustentável, 

como atividade política destinada a aumentar essa propriedade‖. 

Dovers (1996, p.304) define sustentabilidade como a ―capacidade de um sistema 

humano ou misto natural de suportar ou adaptar-se, através de uma escala de tempo 

indefinido, a mudanças endógenas ou exógenas percebidas como ameaça‖. No que concerne 

ao desenvolvimento sustentável, o mesmo autor sustenta que ―é um caminho de deliberada 

mudança endógena (melhoria), que mantém ou aumenta o uso dos recursos em algum grau, ao 

responder às necessidades da população atual‖ (DOVERS, 1996, p 304). Ele aponta, ainda, a 

―sustentabilidade como uma condição de longo prazo e desenvolvimento sustentável como o 

processo variável de aproximação a condição de sustentável‖ (DOVERS, 1996, p.305). 

Para Boff (2012), o conceito de sustentabilidade trazido pelo relatório de Brundland é 

correto, porém tem duas limitações: é antropocêntrico (só considera o ser humano) e nada diz 

sobre a comunidade de vida (outros seres vivos que também precisam da biosfera e de 

sustentabilidade). O autor entende que esse tema, tão discutido e com várias concepções e 

interpretações, tem que ser visto e tratado de forma integrada, porquanto a sustentabilidade 

envolve ações destinadas a manter as condições energéticas, informacionais e físico-químicas 

que sustentam todos os seres, em especial, a Terra viva, a comunidade de vida e a vida 

humana, visando a sua continuidade e a atender às necessidades da geração presente e das 

futuras de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de se 

regenerar, de se reproduzir e de coevoluir.  

Analisando os posicionamentos expostos, nota-se uma convergência entre as 

definições de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável quanto aos aspectos ambientais, 

econômicos e sociais, em maior ou menor ênfase, com o intuito de se conceber um modelo 

que propicie às gerações futuras as mesmas condições de satisfação de suas necessidades de 

que a atual dispõe. Sob o ponto de vista de Souza e Mafra (2015, p.350), inicialmente, foi 

construída a partir de uma tríplice dimensão: ambiental, social e econômica, porém há autores 

que entendem que a sustentabilidade ultrapassa essas dimensões. 
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Segue-se, então, apontando conceitos de autores que pressupõem que essas dimensões 

são indissociáveis e que, para falar em sustentabilidade e/ou desenvolvimento sustentável, é 

necessário considerá-las em um contexto integrado. Nesse contexto de desenvolvimento, há 

autores, como Ignacy Sachs, por exemplo, que defendem a possibilidade de se construir uma 

axiologia do desenvolvimento baseada em certos princípios universais (SACHS, 2007, p.265). 

O autor sugere uma definição para o conteúdo desenvolvimento, partindo da seguinte 

hierarquização: o social no comando, o ecológico como restrição assumida e o econômico 

recolocado em seu papel instrumental (SACHS, 2007).  

Sachs, como visto no trabalho de Rezende et al (2015), é considerado o criador do 

conceito de ecodesenvolvimento, que defende o crescimento econômico inserido no contexto 

do desenvolvimento social e de proteção ao meio ambiente. O termo foi mencionado, pela 

primeira vez, por Maurice Strong, na Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, 

promovida pela ONU, em Estocolmo, no ano de 1972. Em sua tese, Sachs apresenta um novo 

contexto para o desenvolvimento, com o paradigma de que os aspectos econômicos não 

devem estar dissociados dos problemas sociais e ambientais das cidades. A questão ética 

fundamental presente neste contexto nos aponta um desenvolvimento voltado para as reais 

necessidades sociais da população, que se referem à melhoria da qualidade de vida e o 

cuidado com a preservação do meio ambiente como uma responsabilidade com as futuras 

gerações.  

Nesse sentido, desenvolveu-se, a partir das considerações de Sachs (1993), a hipótese 

de que existem cinco pilares da sustentabilidade do ecodesenvolvimento: sustentabilidade 

social, econômica, ecológica, territorial e cultural.  

 

A dimensão social se refere à valorização da redução das diferenças sociais, a busca 

do desenvolvimento em sua multidimensionalidade; a econômica envolve a 

manutenção da capacidade produtiva dos ecossistemas, está baseada na captação e 

gestão eficientes dos recursos, com investimentos público e privado; a ecológica 

compreende a preservação dos recursos naturais enquanto base da biodiversidade; a 

territorial se refere à distribuição espacial dos recursos das populações e das 

atividades, uma configuração urbana e rural equilibrada; por conseguinte, a cultural 

está voltada ao respeito pelas especificidades culturais, identidades e tradições das 

comunidades locais (REZENDE et al, 2015, p.90). 

 

O conceito de sustentabilidade proposto por Elkington (2012) aponta que, para 

operacionalizar o conceito de desenvolvimento sustentável, existem diversas conotações e 

vários modelos em destaque, tanto no meio acadêmico quanto no organizacional. Um dos 

principais modelos, que procurou reduzir a sustentabilidade a um padrão mínimo de 

operacionalização, é o denominado triple botton line (TBL), conhecido como tripé da 
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sustentabilidade, segundo o qual, o conceito de sustentabilidade se operacionaliza em três 

pilares: o econômico, o social e o ambiental, e o fenômeno traz como resultado o equilíbrio 

entre tais dimensões.  

A dimensão social refere-se ao capital humano, à comunidade, à sociedade como um 

todo e envolve a necessidade de pagamentos de salários justos e adequados à legislação 

trabalhista, além de proporcionar outros aspectos, como o bem-estar dos funcionários. A 

dimensão ambiental refere-se ao capital natural de um empreendimento ou sociedade, que 

indica que é preciso amenizar o impacto ambiental negativo e compensar o que não é possível 

amenizar. A dimensão econômica diz respeito aos temas ligados à produção, à distribuição e 

ao consumo de bens e serviços e deve levar em conta outros aspectos que envolvem o setor 

em que a organização atua (ELKINGTON, 2012). 

A Figura 1 demonstra que, para se alcançar a sustentabilidade, as três dimensões 

devem estar integradas. 

 

Figura 1 – Tripé da Sustentabilidade 

 
Fonte: Elaborado com base em Elkington (2012) 

 

Ampliando um conceito já posto, Sachs (2004) aponta a existência de oito dimensões 

que devem ser levadas em conta e salienta a importância da sustentabilidade para o 

crescimento do desenvolvimento sustentável. Para isso, estabeleceu um modelo pautado na 

integração dessas dimensões.  
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Quadro 2  Dimensões da Sustentabilidade 

DIMENSÃO DESCRIÇÃO 

Social 

Refere-se ao alcance de um patamar razoável de homogeneidade social, com 

distribuição de renda justa, emprego pleno e/ou autônomo, com qualidade de 

vida decente e igualdade no acesso aos recursos e aos serviços sociais. 

Cultural 

Diz respeito às mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito 

à tradição e inovação), capacidade de autonomia para elaborar um projeto 

nacional integrado e endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos 

alienígenas) e autoconfiança, combinada com abertura para o mundo. 

Ecológica 
Relaciona-se à preservação do potencial do capital natural, em sua produção de 

recursos renováveis e à limitação do uso dos recursos não renováveis. 

Ambiental 
Trata-se de respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas 

naturais. 

Territorial 

Envolve as configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das 

inclinações urbanas nas alocações do investimento público), melhoria do 

ambiente urbano, superação das disparidades inter-regionais e estratégias de 

desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis. 

Econômica 

Refere-se ao desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, com 

segurança alimentar, capacidade de modernização contínua dos instrumentos 

de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica 

e inserção soberana na economia internacional. 

Política 

(Nacional) 

Trata-se da democracia definida em termos de apropriação universal dos 

direitos humanos e desenvolvimento da capacidade do Estado para 

implementar o projeto nacional, em parceria com todos os empreendedores e 

um nível razoável de coesão social. 

Política 

(Internacional) 

Concerne à eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, à garantia da 

paz e a promoção da cooperação internacional, Pacote Norte-Sul de 

codesenvolvimento, baseado no princípio da igualdade; controle institucional 

efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios; controle institucional 

efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente e 

dos recursos naturais; prevenção das mudanças globais negativas; proteção da 

diversidade biológica, etc. 

 Fonte: Elaborado com base em Sachs (2004) 

 

O quadro 2 aponta as dimensões da sustentabilidade e marca, conceitualmente, o que 

cada uma traz em sua essência. Reflete a observação que Sachs faz do desenvolvimento, com 

uma ótica voltada para melhorar a qualidade de vida e promover a preservação ambiental, 

como uma estratégia alternativa para a ordem econômica internacional, enfatizando a 

importância de modelos locais baseados em tecnologias apropriadas, em particular, para as 

zonas rurais, a fim de reduzir a dependência técnica e cultural (JACOBI, 1999).  

Simplificando, a sustentabilidade congrega valores fundamentados pela lógica 

(inteligência para desenvolvimento de soluções) e pelo respeito ao bem-estar de todo ser vivo 

do planeta. Sustentabilidade é a inteligência exercida com ética e se torna realidade (via 
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equilíbrio social, ambiental e econômico) quando essa premissa se internaliza na cultura 

organizacional ou pessoal, norteando escolhas e fundamentando decisões, ou seja, 

determinando comportamentos e condutas (LAVORATO, 2013). 

Para que a sustentabilidade seja alcançada, Osório, Lobato e Castillo (2005) 

consideram, inicialmente, que o desenvolvimento sustentável precisa ser potencializado em 

cada parte da sociedade. Portanto as organizações são consideradas uma das partes 

constituintes da sociedade, e a sustentabilidade também deve partir dela, pois a 

sustentabilidade organizacional é apenas uma das sustentabilidades que potencializam o 

alcance desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, Borim-de-Souza (2010, p.70) argumenta 

que a sustentabilidade organizacional ―é uma meta organizacional que permite às 

organizações contribuírem para o alcance de uma meta social maior: o desenvolvimento 

sustentável‖. 

Munck e Souza (2009, p.198) pressupõem que 

 

(...) a sustentabilidade organizacional é dual, uma vez que precisa ser crítica em 

termos teóricos e funcionalista em termos práticos. Assume uma identidade 

multifacetada, pois é positiva, por se preocupar com as análises científicas e os 

choques filosóficos entre economia e ecologia, e também normativa, por estar 

interessada nos acordos e propostas direta e indiretamente relacionados às 

organizações e que contemplem em seus discursos considerações sobre o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Passet (1996), em seu discurso, ratifica o relacionamento dos três pilares, assim como 

o exposto por Elkington, ao afirmar que a sustentabilidade organizacional é composta pelo 

pilar econômico, pelo ambiental e pelo social. Essa abordagem ficou conceituada como os três 

Ps (People, Planet and Profit) e procura valorizar aspectos como lucro, desenvolvimento 

social e preservação ambiental. As dimensões utilizadas neste estudo foram as propostas pelo 

conceito de sustentabilidade organizacional, porquanto são sobremaneira importantes para a 

análise do contexto atual da sustentabilidade no IFPB, que se destacam pelo importante papel 

no desenvolvimento social, ambiental e econômico. 

Segundo o princípio do triple bottom line, as organizações sustentáveis devem ter 

como objetivo alcançar mais sustentabilidade em suas operações e tomar decisões subsidiadas 

não somente em retornos financeiros, mas também levando em conta os quesitos como 

proteção ao meio ambiente e justiça social (ELKINGTON, 1999). 

Por meio das considerações apresentadas, esta pesquisa pautou sua investigação a 

partir do conceito de sustentabilidade organizacional, por entender que esse conceito procura 

equilibrar cada sistema de ação organizacional em prol do desenvolvimento sustentável. A 
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seguir, será apresentado o arcabouço teórico relativo à teoria institucional, porque tal teoria 

sustentará as análises dos resultados propostos pelos objetivos deste trabalho.  

 

2.3 TEORIA INSTITUCIONAL 

 

Para iniciar os estudos em teoria institucional, é necessário identificar alguns conceitos 

acerca do que são Instituições, como base no que diz Scott (2001, p.48), ao apresentar as 

seguintes concepções: 

 

 As instituições são estruturas sociais que atingiram um alto grau de recomposição; 

 São compostas de elementos cognitivo-culturais, normativos e regulativos, que 

estão associados a atividades e recursos e proveem estabilidade e significado para 

a vida social;  

 São transmitidas por vários tipos de portadores, incluindo sistema simbólico e 

relacional, rotinas e artefatos; 

 Operam em múltiplos níveis de jurisdição, do sistema mundial para relações 

interpessoais localizadas;  

 As instituições por definição conotam estabilidade, mas estão sujeitas ao processo 

de mudança, sejam incrementais ou por descontinuidade. 

 

As primeiras formulações acerca da Teoria Institucional ocorreram no final do Século 

XX, com os estudos dos sociólogos Thorstein, Veblen, Emile Durkheim e Marx Weber. No 

campo organizacional, a Teoria passou a se desenvolver a partir dos estudos de Selznik 

(1996), na década de 1950, e com o movimento neoinstitucional, nas obras de Meyer e Rowan 

(1977) e DiMaggio e Powell (1983). 

Conforme Parente et al. (2014), essa teoria preconiza que as organizações incorporam 

regras e crenças institucionalizadas, para que possam ser percebidas como legítimas. Nesse 

sentido, Guerra e Aguiar (2007) afirmam que a Teoria Institucional se constituiu a partir da 

observação de que as instituições evoluem e que se adaptam às pressões dos ambientes, não 

orientadas somente por questões de racionalidade e eficiência, mas também pela necessidade 

de legitimação e aceitação social. 

A perspectiva institucional, de acordo com o destacado por Rodriguez (1991), não 

enxerga mais o ambiente como formado exclusivamente por recursos humanos, materiais e 
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econômicos, mas também com a presença de elementos culturais – valores, símbolos, mitos, 

sistemas de crenças e programas profissionais.  

A consequência desse novo marco na interpretação organizacional revela-se quando a 

concorrência por recursos e clientes entre as organizações deixa lugar, na perspectiva 

institucional, à concorrência para alcançar legitimação institucional e aceitação do ambiente. 

Sob essa proposição a atenção da análise centra-se no papel desempenhado pelo Estado, o 

sistema legal e as profissões no processo de dar forma à vida organizacional tanto de maneira 

direta, impondo limites ou criando oportunidades, como de forma indireta, com a 

promulgação de novos ―mitos racionais‖ (RODRIGUEZ, 1991, p.208). 

De acordo com Carvalho, Vieira e Goulart (2005), a década de 1970 é considerada por 

diversos autores, entre os quais, Dimaggio e Powell (1991) e Scott (1995), como da retomada 

da Teoria Institucional nas ciências sociais, pois foi nesse período em que pesquisas em 

diferentes áreas, como a Ciência Política, a Economia e a Sociologia, reavivaram o interesse 

pelas instituições como elementos determinantes para o entendimento da realidade social. 

No Brasil, valem-se da teoria institucional como base para estudos empíricos desde o 

final dos anos 1980, por pesquisadores e grupos de pesquisa espalhados pelas diversas regiões 

do país. Apesar da diversidade de contextos, os estudos, ao que se parece, tendem a caminhar 

para a exploração do fenômeno do isomorfismo, das estratégias de legitimação utilizadas 

pelas organizações de vários setores e os processos de institucionalização de campos 

organizacionais (RIBEIRO, 2011). Como salientado, desenvolveu-se uma perspectiva 

institucional em diferentes ramos das Ciências Sociais. Porém, é na vertente sociológica em 

que se constatam as mais significativas divergências conceituais entre o que é ―Instituição‖ e 

o ―processo de institucionalização‖ (CARVALHO; VIEIRA, 2003). 

Segundo Scott (1995 apud CARVALHO; VIEIRA, 2003), a divergência mais 

frequente e profunda encontra-se na ênfase atribuída aos elementos institucionais que dividem 

a perspectiva em três pilares: regulador, normativo e cognitivo. O quadro 3, a seguir, 

demonstra a variação da ênfase dos pilares das instituições. 
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Quadro 3  Variações de ênfase pilares institucionais 

  
Fonte: SCOTT (1995) 

 

No pilar regulador, o destaque é para as ações de estabelecimento e controle de regras, 

leis e sanções. A pressão imposta pelas instituições sobre o comportamento envolve a busca 

pelo indivíduo por alcançar interesses próprios, movidos por uma lógica utilitarista de custo-

benefício. Para tanto, empregam mecanismos de controle coercitivos. Segundo Carvalho e 

Vieira (2003), a versão reguladora da perspectiva institucional está desenhada para uma 

realidade mais convencional, mais próxima do modelo de uma empresa fabril do tipo 

taylorista. 

Os seguidores da corrente que se orienta pelo pilar regulativo entendem que os atores 

sociais defendem o alcance de interesses próprios, movidos por uma lógica de ação racional 

que se utiliza da relação custo-benefício de suas ações, e para evitar possíveis conflitos e 

resolver diferenças, formulam normas, leis e sanções que constituem a base desse tipo de 

legitimação institucional (RIBEIRO, 2011, p.20). 

O pilar normativo evidencia os valores e as normas como elementos institucionais. 

Ribeiro (2011) verificou que, na corrente normativa, há a lógica da conformidade, levada por 

uma dimensão moral embasada pelo contexto social. O autor acredita que os valores e as 

normas se tornam papéis formais e informais a serem desempenhados no enfrentamento de 

situações cotidianas e se preocupa, basicamente, com o comportamento considerado 

apropriado, uma vez que, com sua adoção cotidiana e repetitiva, valores e normas são 

interiorizados e aceitos como um padrão de conduta validado, em que se apoia visando à 

legitimidade institucional. 

Por fim, ao enfatizar o compartilhamento de definições da realidade, alguns 

estudiosos, adeptos do novo institucionalismo, apoiam-se nos elementos cognitivos das 

instituições. No pilar cultural/cognitivo, o foco é direcionado aos aspectos simbólicos das 

ações, baseado no conjunto de conhecimentos e de significados cultural e socialmente criados, 

difundidos e aceitos como parâmetros de conduta apropriada e que, em decorrência desse 

compartilhamento, atingem a legitimidade pelos atores sociais (RIBEIRO, 2011, p.20). Dessa 
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forma, é traçado pela teoria institucional o padrão de formas, processos, estratégias, 

perspectivas e competências distintas, ao passo que surgem os padrões de interação e de 

adaptação organizacional. Tais padrões precisam ser interpretados como respostas para 

ambientes internos e externos.  

Selznick (1971 apud CARVALHO; VIEIRA, 2003, p.42) entende que institucionalizar 

é uma ideia de permanência, pois o teste dessa institucionalização é a dispensabilidade, ou 

seja, a prontidão com que a organização ou prática é abandonada ou mudada em resposta a 

novas circunstâncias ou demandas.  

 

2.4 O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

Conforme Holanda (2003), institucionalização é o processo por meio do qual se 

transformam crenças e ações em regras de conduta social. Uma Instituição se define como 

uma regra, formal ou informal, criada pelos indivíduos para regular a interação entre eles 

numa sociedade. Selznick (1971) aponta que, em uma organização, o processo de 

institucionalização acontece ao longo do tempo: 

 

A institucionalização é um processo. É algo que acontece a uma organização 

com o passar do tempo, refletindo sua história particular, o pessoal que nela 

trabalha, os grupos que engloba com os diversos interesses que criaram, a 

maneira como se adaptou ao seu ambiente. (SELZNICK, 1971, p.14) 

 

Berger e Luckmann (2003) asseveram que o processo de institucionalização se 

percebe pela formação de hábitos, aos quais todas as atividades humanas estão sujeitas: 

 

A institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação recíproca de 

ações habituais por tipos de atores. Qualquer uma dessas tipificações é uma 

Instituição [...] e são construídas no curso de uma história compartilhada. 

(BERGER; LUCKMANN, 2003, p.79) 

 

Em outra análise, Meyer e Rowan (1977, p.341) definem a institucionalização como o 

processo por meio do qual processos sociais, obrigações ou circunstâncias assumem status de 

norma no pensamento e na ação social. Para Tolbert e Zucker (1998, p.202), ―a 

institucionalização é um processo em que ações tornadas habituais referem-se a 

comportamentos que se desenvolveram empiricamente e foram adotados por um ator ou 

grupo de atores, a fim de resolver problemas recorrentes‖. 
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A institucionalização é, pois, um processo desenvolvido em etapas sequenciais, como 

mostra a Figura 2. De acordo com Tolbert e Zucker (1998), esse conjunto de processos 

sequenciais sugere variabilidade nos níveis de institucionalização. Isso quer dizer que alguns 

padrões de comportamento social estão mais sujeitos do que outros à avaliação crítica, à 

modificação ou, até, à eliminação. Tais padrões podem variar em relação ao grau em que 

estão profundamente imbricados no sistema social (mais objetivo, mais exterior), portanto, 

variam em termos de sua estabilidade e de seu poder de determinar comportamentos. 

 

Figura 2 – Processos inerentes à institucionalização 

 
Fonte: Adaptado de Tolbert e Zucker (1996) 

 

Tolbert e Zucker (1996) dividiram o processo de institucionalização em 

habitualização, objetivação e sedimentação. 

Ribeiro (2011) contextualiza o processo apresentado por Tolbert e Zucker (1996) de 

institucionalização iniciando pela habitualização, que é o desenvolvimento de 

comportamentos padronizados para solucionar problemas e associar esses comportamentos a 

estímulos particulares. Os atores que decidem nas organizações compartilham uma base de 

conhecimentos e ideias que tornam a inovação atraente e que  pode ocorrer em estreita 

associação com a adoção de processos em outras organizações. Tolbert e Zucker dissertam 

que 
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o processo de habitualização envolve a geração de novos arranjos estruturais em resposta a 

problemas ou conjuntos de problemas organizacionais específicos, como também a 

formalização de tais arranjos em políticas e procedimentos de uma dada organização, ou 

um conjunto de organizações que encontrem problemas iguais ou semelhantes. Esses 

processos resultam em estruturas que podem ser classificadas como um estágio de pré-

institucionalização. (TOLBERT; ZUCKER, 1998, p.204) 

 

As autoras salientam que, nesse estágio, a criação de novas estruturas em organizações 

é, em sua maioria, uma atividade independente. Nesse sentido, os decisores podem 

compartilhar uma base comum de conhecimentos e ideias que tornem a inovação factível e 

atraente. Então, é possível adotar certa inovação estreitamente associada à adoção de 

processos em outras organizações (isto é, invenção simultânea). Elas concluem que ―esses 

processos resultam em estruturas que podem ser classificadas como um estágio de pré-

institucionalização‖ (TOLBERT; ZUCKER, 1998, p.204). 

Nesse estágio, denominado de pré-institucionalização, muitas organizações podem 

adotar certa estrutura, mas que, provavelmente, serão em um número pequeno, limitado a um 

conjunto circunscrito de organizações similares, possivelmente organizações interconectadas, 

que enfrentam circunstâncias bastante parecidas e que variam substancialmente na forma 

como são executadas (TOLBERT e ZUCKER, 1998). Um exemplo dado pelas autoras para 

tal ponto do processo de institucionalização pode ser encontrado ao se compararem 

organogramas de qualquer conjunto de organizações semelhantes. Essas comparações, quase 

certamente, revelam um leque de órgãos e políticas idiossincráticos a um conjunto ou subcon-

junto limitado das organizações - diretores de comunicações eletrônicas, departamentos 

acadêmicos de avicultura, ligações entre marketing e produção etc. (TOLBERT; ZUCKER, 

1998). 

A seguir, apresenta-se a etapa de objetificação, que se refere ao desenvolvimento de 

significados gerais socialmente compartilhados ligados aos comportamentos originados no 

estágio anterior. As autoras asseveram que a objetivação 

 

envolve o desenvolvimento de certo grau de consenso social entre os decisores da 

organização a respeito do valor da estrutura e a crescente adoção pelas organizações com 

base nesse consenso. Tal consenso pode emergir por meio de dois mecanismos diferentes, 

embora não necessariamente não relacionados (TOLBERT; ZUCKER, 1998, p.205). 

 

A objetificação da estrutura, através das proposições de Tolbert e Zucker (1998) é, de 

certo modo, consequência do monitoramento que a organização faz dos competidores e de es-

forços, visando aumentar sua competitividade relativa. Para Tolbert e Zucker (1998, p.205), 
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―reciclar ‗velhas invenções sociais‘ é uma estratégia de baixo custo, que requer menor 

investimento de ‗recursos sociais‘ do que criar nova estrutura organizacional‖. 

Alves (2010, p.36), embasado na teoria proposta por Tolbert e Zucker, faz um 

apontamento sobre o processo argumentando que 

 

esse processo pode ocorrer por meio de dois mecanismos diferentes, embora não 

necessariamente desvinculados: as organizações podem colher informações diretamente de 

uma variedade de fontes, ou através da atuação dos champions. Quando uma estrutura já 

está sendo testada em outras organizações, pode-se avaliar de forma mais precisa os riscos 

na adoção da mesma. Nesse caso, o processo é consequência do monitoramento dos 

competidores e dos esforços para aumentar a competitividade; ou reciclar velhas invenções 

sociais. 

 

Tolbert e Zucker (1998) ressaltem que tanto a objetificação quanto a difusão da 

estrutura podem ocorrer com a intervenção de um conjunto de indivíduos com interesse 

material na estrutura, os chamados champions. Exemplificando esses atores, temos que 

 

os defensores de regras de funcionamento do serviço público provinham de famillas da 

elite cujo acesso tradicional aos cargos políticos locais havia sido rompido pelo 

desenvolvimento de 'máquinas políticas‘ dominadas por imigrantes (TOLBERT; 

ZUCKER, 1983);  

A difusão de procedimentos formalizados de seleção e de avaliação de desempenho no 

setor privado, no período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, foi influenciada pelos 

esforços promocionais de membros da categoria emergente de administradores de pessoal 

(BARON et al, 1986);  

O papel presentemente desempenhado por consultores na adoção de práticas de qualidade 

total é amplamente reconhecido (REEVES; BEDNAR, 1994; SITKIN et al., 1994). 

DiMaggio (1991), Rowan (1982), Covalaski e Dirsmith (1988), Chaves (1996) e Silver 

(1986) também oferecem exemplos do papel de grupos de interesse na promoção de 

mudanças estruturais em organizações. (TOLBERT; ZUCKER, 1998, p.206). 

 

São tarefas dos champions, segundo Strang e Meyer (1993, apud TOLBERT e 

ZUCKER, 1998, p.206), definir um problema organizacional genérico, o que inclui a 

especificação de um conjunto ou categoria de atores organizacionais caracterizados pelo 

problema; e justificar um arranjo estrutural formal particular, como a solução para o problema 

com bases lógicas ou empíricas. 

 

A prirmeira tarefa envolve gerar reconhecimento público da existência de um padrão 

consistente de insatisfação ou de fracasso organizacional característico de determinado 

grupo de organizações e a segunda envolve o desenvolvimento de teorias que 

diagnostiquem as fontes de insatbfação ou de fracasso, de modo compatível com a 

apresentação de uma estrutura específica como solução ou tratamento (TOLBERT; 

ZUCKER, 1998, p.206). 
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Através de um conjunto de organizações que, aparentemente, não têm conexão direta 

entre si, a disseminação das estruturas é encorajada pelos champions, e as que estão no 

momento de objetificação podem ser consideradas como estando no estágio de semi-

institucionalização. As estruturas têm uma história relativamente curta, como assevera 

Beltrame (2015), e os ―adotantes estarão conscientes de sua qualidade não testada e 

conscientemente monitorarão a acumulação de evidência a respeito da eficácia das estruturas‖ 

(TOLBERT; ZUCKER, 1999, p.207). 

Fechando o pensamento sobre essa etapa do processo de institucionalização, Tolbert e 

Zucker (1998) apresentam como exemplos de estruturas consideradas nesse estágio as de 

produção baseada em equipes, círculos de quantidade, planos de remuneração baseados em 

produtividade, consultores internos, programas de desenvolvimento gerencial e 

organizacional, gerenciamento de políticas de trabalho/família e programas de assistência ao 

empregado, entre outras. 

Finalizando a apresentação das etapas componentes do processo de 

institucionalização, Ribeiro (2011), lançando mão dos pressupostos apresentados por Tolbert 

e Zucker, traz a sedimentação - etapa em que as ações adquirem a qualidade de exterioridade, 

que, nesse caso, refere-se ao grau em que as tipificações são vivenciadas com uma realidade 

própria. Tolbert e Zucker (1999, p.207) advogam que ―a institucionalização total envolve 

sedimentação, um processo que fundamentalmente se apoia na continuidade da estrutura e, 

especialmente, na sua sobrevivência através de gerações de membros da organização‖.  

Sobre o último momento do processo de institucionalização - a sedimentação - os 

autores (1999) trazem que 

 

a sedimentação está relacionada com a continuidade histórica da estrutura por um período 

de tempo relativamente longo, passando por diversas gerações de membros da 

organização. Contribuem para essa perpetuação a baixa resistência de grupos de oposição; 

a promoção e o apoio cultural continuado; e uma relação positiva com os resultados 

almejados. Essa fase corresponde ao estágio de institucionalização total. (TOLBERT; 

ZUCKER, 1999, pp.205-206) 

 

Outro aspecto relevante, de acordo com Beltrame (2015, p.36), pertinente à última fase 

do processo de institucionalização, é que, mesmo que a resistência seja baixa, se não houver 

uma relação clara entre resultados positivos associados à estrutura, isso poderá prejudicar o 

processo: 

 

Uma relação positiva fraca entre uma estrutura e os resultados desejáveis pode ser 

suficiente para afetar a difusão e manutenção das estruturas, especialmente se seus 
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difusores continuarem envolvidos em suas teorização e promoção. No entanto, em muitos 

casos, a ligação entre estrutura e os resultados previstos é bastante distante e a 

demonstração de impacto muitíssimo difícil. (TOLBERT; ZUCKER, 1999, p.208) 

 

Exemplos estruturas totalmente institucionalizadas nos Estados Unidos, como 

apontado por Yates Orlikowski (1992 apud TOLBERT; ZUCKER, 1998, p.208), variam de 

políticas de estabilidade de emprego em organizações de ensino superior a serviço de bebidas 

em voos, até o uso de memorandos, como forma de comunicação dentro de um escritório. 

O conjunto de processos sequenciais demonstra a variação nos níveis de 

institucionalização. O Quadro 4 representa um resumo da análise do processo de 

institucionalização e as forças críticas em diferentes pontos do processo. 

 

Quadro 4  Estágios de institucionalização e dimensões comparativas 

 
Fonte: Tolbert e Zucker (1996, p.211) 

 

Com o fim de dar a noção de sequenciamento de etapas para o processo de 

institucionalização, Machado-da-Silva (1999) traz os termos pré, semi e completo para indicar 

o grau de institucionalização em que as organizações se encontram, conduzindo a definições 

entre pré-estar, estar parcialmente e estar totalmente institucionalizado e que o impulso para 

difundir os estágios de pré-institucionalição, semi-institucionalização e institucionalização 

completa envolve, respectivamente, imitação, imitação/normativo e normativo. 

Durante o estágio da pré-intitucionalização, os adotantes têm características 

homogêneas, e o ímpeto para a difusão é a imitação. A teorização é nula, e a variância na 

implementação a taxa de fracasso da estrutura são altas. No que concerne ao estágio de semi-

institucionalização, os adotantes apresentam características heterogêneas; o ímpeto para a 

difusão passa a ser normativo e imitativo; a teorização é alta e varia na implementação, e a 

taxa de fracasso estrutural é moderada. Por fim, na institucionalização total, os adotantes 

também têm características heterogêneas, o ímpeto para difusão passa a ser normativo, e a 

teorização, a variância na implementação e a taxa de fracasso estrutural são baixas (VIEIRA, 

2005). Portanto, nesse processo, a institucionalização reflete a busca constante de 



38 

 

conformidade com as normas socialmente criadas e legitimadas. Para isso, as organizações 

adequam suas estruturas e práticas às exigências do ambiente, para que possam obter 

legitimidade institucional e aumentar suas chances de sobreviver (AMARAL; MACHADO-

DA-SILVA, 2006). 

No decorrer da evolução do estudo das organizações, o que se entende por ―ambiente‖ 

sofreu profundas e importantes mudanças. Os primeiros estudos sobre o tema percebiam o 

ambiente como meras categorias residuais sem nenhuma importância e influência sobre as 

organizações (CARVALHO; VIEIRA, 2003). Posteriormente,  destacou-se e transformou-se 

em tudo o que estava do outro lado das organizações, a investigação organizacional começou 

a focar nas relações interorganizativas específicas (SCOTT, 1992), e o ambiente foi 

considerado um fator cujas influências nas estruturas organizacionais determinam algumas 

características das organizações (CARVALHO; VIEIRA, 2003).  

Do ponto de vista institucional, as organizações têm duas dimensões essenciais: o 

ambiente técnico, que se caracteriza pela troca de bens e de serviços, e o ambiente 

institucional, que conduz ao estabelecimento e à difusão de normas de atuação necessárias ao 

alcance da legitimidade organizacional. 

Segundo Scott (1992), o ambiente técnico é o domínio por meio do qual um produto 

ou serviço é trocado no mercado, e as organizações são contempladas pelo controle eficiente e 

eficaz do processo de trabalho. Por sua vez, o ambiente institucional se caracteriza pela 

elaboração de normas e exigências com que as organizações devem se conformar para obter 

apoio e legitimidade do ambiente. Essas duas tipologias do ambiente dão diferentes 

significados à racionalidade e precisam ser compreendidas como facetas de uma mesma 

dimensão, pois há uma interpenetração entre o ambiente técnico e o institucional na busca de 

legitimação organizacional.  

Conforme Ribeiro (2011), ao adotar critérios externos técnicos institucionais de 

aceitação, as organizações demonstram seu ajuste ao ambiente, e a relação entre organização e 

ambiente tende a refletir uma conformação defensiva ou de aproximação em que a 

organização procura uma imagem de legitimidade. Do ponto de vista da perspectiva 

institucional, o ambiente não só representa a fonte e o destino de recursos materiais 

(tecnologia, pessoas, finanças, matéria-prima) como também a fonte e o destino de recursos 

simbólicos (reconhecimento social e legitimação). Traduzindo o que foi dito, o 

reconhecimento social e a legitimação são requisitos básicos para se obterem os demais 

recursos. Sob essa ótica, o ambiente é constituído de elementos simbólicos e normativos, 

legitimadores de estruturas e práticas organizacionais. 
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Para alguns setores, as normas e as regras institucionalizadas têm preponderância na 

determinação de suas estruturas e processos, como é o caso do setor educacional; para outros, 

há um equilíbrio relativo entre requisitos técnicos e institucionais, como no caso das 

organizações bancárias (CARVALHO; VIEIRA; GOULART, 2005 p.864). Em situação de 

incerteza ambiental, a competição entre as organizações se volta para a obtenção de recursos e 

de consumidores, assim como a legitimidade institucional, cuja preocupação colabora para o 

sucesso das estratégias implementadas e para o pleno funcionamento interno das 

organizações. 

A Teoria Institucional utiliza o conceito de isomorfismo para explicar a forma como as 

características organizacionais são modificadas e aumentar sua compatibilidade com as 

características ambientais (DIMAGGIO E POWELL, 1983; MEYER E ROWAN, 1991). Este 

tema será abordado com maior profundidade na sessão seguinte. 

 

2.5 ISOMORFISMO INSTITUCIONAL 

 

Machado-da-Silva (1998) assevera que a institucionalização não é um processo 

estanque e que, para avaliar a contento esse processo, existem os mecanismos de isomorfismo 

coercitivo, normativo e mimético apresentados por DiMaggio e Powell (1983) e que 

estabelecem diferentes combinações que podem pressionar para mudança. Os mecanismos 

que pressionam em direção ao isomorfismo são fundamentais para se entender a dinâmica da 

mudança, especificamente quando considerados em relação aos esquemas interpretativos dos 

dirigentes das organizações. Os três mecanismos articulados na análise do processo de 

transformação são relevantes em qualquer sociedade (MACHADO-DA-SILVA, 1998). 

Nesse contexto, a institucionalização reflete a busca de conformidade das 

organizações com as normas socialmente legitimadas, que as conduzem a um processo de 

homogeneização. Para isso, tentam adequar suas estruturas e práticas às exigências 

ambientais, porque tal conformação lhes possibilita obter legitimidade institucional. A 

questão da homogeneidade de estruturas e de ações das organizações, de acordo com 

Carvalho e Vieira (2003), tem sido tema de interesse para a literatura especializada, pois, para 

abordar essa temática, utilizam-se, com frequência, os princípios institucionais que 

compreendem a similitude, ou seja, o isomorfismo. 

Para DiMaggio e Powell (1983), o processo de homogeneização pode ser mais bem 

compreendido por meio do conceito de ―isomorfismo‖, que é um conjunto de restrições que 
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forçam uma unidade de uma população a parecer-se com outras unidades que se colocam em 

um mesmo conjunto de condições ambientais. 

As estruturas formais surgem como reflexo de valores e normas institucionais num 

processo em que a força exercida pelo ambiente posiciona-se numa atitude isomórfica em 

relação às instituições sociais (CARVALHO; VIEIRA, 2003). O isomorfismo pressupõe que 

as organizações respondem, de maneira similar, a outras organizações que se encontram, de 

certa forma, ajustadas ao ambiente. A busca pela autodefesa em relação aos problemas que 

não conseguem resolver com as próprias ideias as leva a assumir essa postura isomórfica em 

relação às organizações líderes em seu ambiente específico. Dessa maneira, passam a 

desenvolver processos semelhantes aos observados em outras organizações, a fim de facilitar 

suas relações interorganizacionais e favorecer o seu funcionamento por utilizar regras 

socialmente aceitas (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1993). 

DiMaggio e Powell (1983) sustentam que existem dois tipos de isomorfismo: o 

competitivo e o institucional. O isomorfismo competitivo é o que traz um princípio de 

racionalidade sistêmica, que enfatiza a competição no mercado, a mudança de nichos e 

medidas de adequação. Esse tipo de isomorfismo não é contemplado de forma mais profunda 

neste trabalho, pois o foco é no isomorfismo institucional, em que se aprofundará mais a 

conceituação desse mecanismo. 

O conceito de isomorfismo institucional, conforme Dimaggio e Powell (1983), é uma 

ferramenta útil para a compreensão política e o cerimonial, que permeiam parte considerável 

da vida organizacional moderna. Os autores identificaram três mecanismos que facilitam a 

mudança isomórfica institucional, cada um com seus próprios antecedentes: o isomorfismo 

coercitivo, o mimético e o normativo. 

Em primeiro lugar, está o isomorfismo coercitivo, que advém das influências políticas 

e da busca por legitimidade e é resultante de pressões tanto formais quanto informais, 

exercidas sobre as organizações e por outras das quais elas dependem e pelas expectativas 

culturais da sociedade onde atuam e são capazes de impor uniformidades a essas 

organizações. DiMaggio e Powell (1983) sustentam que esse fenômeno, em que se usam os 

mecanismos de caráter coercitivo, pode ocorrer na relação de uma subsidiária com sua matriz, 

quando a primeira adota medidas para ajustar a política da segunda.  

Ainda nas proposições de DiMaggio e Powell (1983), as pressões podem ser sentidas 

como coerção, persuasão ou, ainda, como um convite para aderirem ao grupo. Essas 

mudanças podem fazer parte dos cerimoniais da organização, porém não são inconsequentes, 

pois a existência de um ambiente legal comum afeta diversos aspectos do comportamento e da 
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estrutura das organizações, de forma que podem alterar as relações de poder em longo prazo, 

uma vez que as organizações estão se tronando mais homogêneas e mais organizadas em 

torno de rituais, em conformidade com instituições maiores. Por outro lado, os dirigentes 

podem optar por imitar estratégias e arranjos estruturais já implantados pelos concorrentes, 

visando atingir o sucesso que eles conquistaram, e podem reduzir a incerteza ocasionada por 

problemas tecnológicos e objetivos conflitantes, levando ao isomorfismo mimético DiMaggio 

e Powell (1983). 

A mudança isomórfica através desse mecanismo é produzida quando determinada 

organização, por diversos motivos, como, por exemplo, objetivos conflituosos ou exigências 

institucionais, adota procedimentos e práticas já desenvolvidos e provados em outras 

organizações que estão em seu ambiente específico de atuação (CARVALHO; VIEIRA, 

2003). Nessa perspectiva, a imitação é uma alternativa a ser considerada, por ter como 

referência práticas consideradas legítimas e de sucesso, em razão de resultados satisfatórios 

obtidos pelas organizações pioneiras.  

Uma terceira perspectiva da fonte de mudanças isomórficas é a normativa, que deriva, 

principalmente, da profissionalização. DiMaggio e Powell (1983) interpretam a 

profissionalização como a luta coletiva de membros de uma profissão com o intuito de definir 

as condições e os métodos de trabalho e constitui-se como uma base de conhecimento, 

característica do desenvolvimento de sua profissão, que seja capaz de lhe garantir autonomia e 

legitimidade. 

Segundo Carvalho e Vieira (2003, p.34), ―o sistema de ensino e, em particular, as 

universidades, onde formam grande parte dos profissionais, são veículos privilegiados dos 

conjuntos de normas, regulamentos e práticas comuns a uma profissão‖. Para DiMaggio e 

Powell (1983), dois aspectos da profissionalização são fontes importantes de isomorfismo: o 

apoio da educação formal e da legitimação em uma base de conhecimentos produzida por 

especialistas universitários e o crescimento e a constituição de redes profissionais que 

ultrapassam as organizações e são rapidamente difundidos por meio de novos modelos. 

Ressalta-se que os três processos de mudanças isomórficas não são mutuamente 

excludentes, e sua incidência e sua importância variam quando o peso de cada um pode ser 

diferente de uma sociedade para outra ou de um segmento de atividade para outro 

(MACHADO-DA-SILVA et al., 2003). 

O isomorfismo é vantajoso para as organizações, porquanto a similaridade facilita as 

transações interoganizacionais e favorece o funcionamento interno pela incorporação de 

regras socialmente aceitas e legítimas. A organização pode ganhar reconhecimento externo e 
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assegurar o seu desenvolvimento quando demonstra ter sua atuação em consonância com 

normas coletivamente compartilhadas. Assim, tem melhores oportunidades de expandir por 

meio da maximização da sua capacidade de obter recursos e de adotar possíveis inovações 

(DIMAGGIO E POWELL, 1983; MEYER E ROWAN, 1983; MACHADO-DA-SILVA E 

FONSECA, 1993b). 

Fechando os apontamentos sobre os mecanismos isomórficos, DiMaggio; Powell 

(1983, p. 150) dissertam que o isomorfismo institucional mostra que as organizações 

competem não apenas por recursos e clientes, mas também por poder político e legitimidade 

institucional. Isomorfismo institucional é, então, conceituado como uma ferramenta utilizada 

para entender as políticas e as cerimônias difundidas nas modernas organizações. 

Verificou-se que a inserção da sustentabilidade nas ações das organizações é um tema 

pertinente e atual e que ainda restam desafios e incertezas sobre a materialização deste tema 

nas discussões organizacionais. Explanado tal tema, assim como os demais (Teoria 

Institucional, Processo de Institucionalização, Isomorfismo), partes integrantes desse 

referencial teórico, apresenta-se, a seguir, a descrição dos procedimentos metodológicos 

pertinentes a essa pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção tem como objetivo explicitar os procedimentos metodológicos utilizados 

nesta pesquisa. Assim, são apresentados: a classificação geral da pesquisa, a coleta dos dados 

(população e instrumentos de coleta de dados) e a análise dos dados.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO GERAL DA PESQUISA 

 

No que se refere à classificação geral, esta pesquisa é de natureza qualitativa, com fins 

descritivo/exploratório e estudo de caso. A partir da pesquisa qualitativa, buscou-se obter 

profundidade do fenômeno em estudo, ou seja, suas especificidades e contextualizações, 

assim como a interpretação dos participantes da pesquisa. 

A abordagem qualitativa, sob o ponto de vista de Vieira (2004), gera uma vasta gama 

de informações sobre uma amostra pequena, que proporciona a compreensão dos fatos da 

realidade social a partir de seu contexto. Nesse caso, buscou-se analisar, com profundidade, 

em qual estágio de institucionalização encontra-se o IFPB – Campus João Pessoa – sobre a 

sustentabilidade organizacional. O uso dessa abordagem se justifica porque não foram feitos 

apontamentos numéricos nem mensurações acerca da frequência e da intensidade do 

comportamento da população em estudo sobre o processo de institucionalização da 

sustentabilidade organizacional.  

Nesse caso, vislumbraram-se a compreensão e a interpretação de determinados 

comportamentos, opiniões e expectativas do grupo em estudo, levando em consideração o 

objetivo desta pesquisa, que é de analisar o fenômeno da sustentabilidade, tendo como 

parâmetros de análises de resultados a Teoria Institucional. Como na pesquisa qualitativa, o 

importante é a tentativa de revelar a realidade na perspectiva do entrevistado, por ser ele o 

efetivo protagonista da realidade, que é mais adequada para viabilizar este estudo 

(BELTRAME, 2015, p.56). 

Quanto aos objetivos, trata-se se um estudo de caráter exploratório-descritivo, porque 

um de seus objetivos é de proporcionar mais familiaridade com o problema, a fim de torná-lo 

mais explícito ou de constituir hipóteses, além de servir para aprimorar ideias ou descobrir 

intuições (GIL, 2007). Optou-se por um estudo exploratório, considerando a possibilidade de 

identificar práticas e/ou ações sustentáveis e a percepção do tema pelos gestores, com o 

intuito de conhecer melhor o fenômeno da sustentabilidade, como já exposto por Gil (2007), e 



44 

 

de ―torná-lo mais explícito‖. O estudo também se caracterizou como descritivo, uma vez que 

seu objetivo foi o de descrever características das práticas e ações postas no IFPB. 

Devido ao caráter qualitativo, recorreu-se ao estudo de caso, que, segundo Leite (2008, 

p.67), ―tem a finalidade de analisar profundamente uma unidade social. Poderia ser realizado 

dentro de uma organização, um estudo aprofundado e abrangente da complexidade de seus 

processos‖. Conforme Yin (2010, p.39), ―o estudo de caso é uma investigação empírica que 

aborda fenômenos contemporâneos em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre fenômeno e contexto não são claramente evidentes‖. 

Portanto a pesquisa se pautou na busca pelo conhecimento profundo do fenômeno da 

sustentabilidade no contexto do IFPB, especificamente no Campus João Pessoa, 

compreendendo sua relação com a realidade apresentada pela Instituição sobre o tema e 

analisando a correlação entre a percepção dos responsáveis sobre a introdução do tema nas 

políticas institucionais e as práticas realmente postas. A escolha do Campus João Pessoa 

como lócus da pesquisa foi devido ao fato de ser o campus mais antigo e o maior da 

Instituição. O Campus João Pessoa foi construído nos anos 60, para sediar a Escola Técnica 

Federal da Paraíba (ETFPB). Nos anos noventa, transformou-se em unidade sede do Centro 

Federal de Educação Tecnológica da Paraíba CEFET-PB, e hoje, é considerado referência em 

educação profissional na capital paraibana, oferecendo cursos de formação inicial e 

continuada e de extensão, além dos cursos regulares de ensino médio e técnico e cursos 

superiores (http://www.ifpb.edu.br/campi/campi/joao-pessoa). Por esse motivo e por razões 

de acessibilidade, pois o pesquisador é lotado no campus supracitado, a organização estudada 

foi utilizada como piloto para os estudos iniciais sobre a temática proposta por esta pesquisa. 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

No que se aplica à pesquisa documental, verificou-se a legislação pertinente assim 

como os documentos relativos às ações de sustentabilidade no Instituto. No caso em questão, 

os documentos orientadores foram os PDIs e os dispostos no portal do Ministério do Meio 

Ambiente - MMA. A análise desses documentos possibilitou o levantamento de informações 

que serviram como meio para ampliar a compreensão de fatos e do objeto temporal, social, 

histórico e culturalmente do contexto estudado (LÜDKE; ANDRÉ, 2008).  

Este estudo utilizou como técnica de coleta de dados a entrevista semiestruturada, cujo 

roteiro da entrevista foi organizado em duas seções: a primeira foi destinada a coletar 

informações, com o objetivo de caracterizar o entrevistado (nome, gênero, telefone, e-mail, 
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formação acadêmica, função atual, tempo na função na Instituição), e dados da Instituição 

Federal de Ensino (nome, endereço, número de colaboradores, website, número de cursos); a 

segunda seção trouxe as questões construídas a partir do referencial teórico, com o intento de 

coletar informações sobre o processo de institucionalização. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 

Os dados desta pesquisa foram coletados por meio da análise documental. Foram 

analisados os planos de desenvolvimento institucional – PDIs. Nesse caso, os planos 

contemplados foram referentes à gestão dos anos de 2006 a 2009, 2010 a 2014, e o mais atual 

e vigente, 2015 a 2019. Posteriormente, continuou-se a busca por documentos referentes às 

normativas institucionais sobre a sustentabilidade na Instituição em estudo. Foram 

consultadas as disposições sobre o tema no portal institucional do governo federal, 

especificamente o do Ministério do Meio Ambiente (<www.mma.gov.br>), e analisados 

projetos ou programas institucionais referentes à temática sustentabilidade propostos na 

Instituição.  

A decisão de investir na análise desse portal, assim como os projetos e os programas 

institucionais, originou-se de entrevistas não estruturadas com os atuais ocupantes da Direção 

geral e da Diretoria de Administração e Planejamento Financeiro do Campus João Pessoa.  

A direção geral foi escolhida por ser o órgão de caráter executivo da Administração 

Superior do Campus João Pessoa, ao qual cabem a administração, a coordenação e a 

supervisão de todas as atividades da autarquia. Entre suas competências, estão: a execução das 

políticas de ensino, pesquisa e extensão, definidas pela administração superior do Instituto, e 

o acompanhamento, a supervisão e a avaliação da execução dos planos, dos programas e dos 

projetos do Centro. A direção geral propõe, com base na avaliação de resultados, a adoção de 

providências relativas à sua reformulação. Da mesma forma, a escolha pela Diretoria de 

Administração e pelo Planejamento Financeiro se justifica por causa de suas competências e 

atribuições dentro da Instituição. Entre elas, destaca-se o assessoramento ao/à Diretor/a Geral, 

em todos os assuntos relacionados à Administração, ao planejamento, à programação do 

orçamento e à organização administrativa do Campus João Pessoa.  

Quanto à metodologia utilizada, especialmente para a busca de projetos e programas 

institucionais, a pesquisa se valeu da técnica conhecida como snowball sampling ou bola de 

neve. No método em questão, apresentado por Goodman (1961 apud Albuquerque, 2009), 

certo indivíduo é recrutado e, na sequência, indica outras pessoas de seu relacionamento para 
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participarem da amostra. Para isso, um número inicial de pessoas é selecionado, 

preferencialmente, um grupo que conheça muitos componentes da população-alvo. Esse 

grupo recebe a designação de ―sementes‖, por serem os primeiros atores recrutados. O passo 

seguinte é solicitar a essas pessoas informações acerca de outros membros da população de 

interesse, para, então, recrutá-los. Os próximos membros que farão parte da amostra recebem 

a designação de ―filhos‖, ou frutos, por terem sido gerados pelas sementes. 

Na ocasião, o diretor geral relatou a existência de um programa de fomento à pesquisa 

e à extensão e indicou que fosse realizada a coleta dos dados referentes aos projetos da 

Instituição na Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação e reforçou a importância de 

verificar quais ações a DAPF está executando para esse propósito. Por sua vez, a diretora de 

administração e planejamento financeiro relatou que orientava suas ações para atender às 

demandas de sustentabilidade, através das normativas dispostas no portal do Ministério do 

Meio Ambiente, confirmou que está engajada em alguns projetos em prol da sustentabilidade 

no Campus e orientou a buscar dados na Unidade Acadêmica de Gestão - UAG, pois, assim 

como a DAPF, essa unidade também dispõe de projetos da mesma natureza.  

Por fim foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o corpo gestor da 

Instituição, porquanto foi necessário consultá-los para conhecer sua percepção quanto à 

temática sustentabilidade e às possíveis ações que foram ou estão sendo postas pela 

Instituição no sentido de atender às demandas de sustentabilidade.  

Quanto à pesquisa documental, Ribeiro (2011, p.65) salienta que ―se fundamenta em 

todas as coletas de informações cujos registros estão contidos em documentos‖. Nesse caso, 

utilizaram-se fontes primárias produzidas no âmbito do IFPB, Campus João Pessoa, para 

explicitar, a partir desse ambiente normativo interno, qual o entendimento da Instituição sobre 

as demandas referentes à sustentabilidade organizacional. Sobre a realização das entrevistas, 

Yin (2010, p.133) sustenta que ―uma das fontes mais importantes de informação para o estudo 

de caso é a entrevista. ‖ O mesmo autor refere que duas são as tarefas no processo de 

entrevista dos sujeitos de pesquisa: a primeira é seguir linha própria de investigação; a 

segunda, formular questões verdadeiras, de maneira imparcial, tendo como foco a linha de 

investigação. 

As entrevistas foram realizadas seguindo um roteiro semiestruturado, apresentado no 

apêndice A, considerando o referencial teórico deste trabalho, por meio da entrevista focada, 

em que a pessoa é entrevistada em um curto espaço de tempo (uma hora, por exemplo) e pode 

assumir um caráter conversacional, mas seguindo o conjunto de questões determinado no 

protocolo do estudo de caso. 
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Assim, foram realizadas entrevistas com os gestores da Instituição, conforme a figura 

3, aos quais estão diretamente ligados a consecução de projetos e programas voltados para a 

sustentabilidade e são os principais atores da gestão institucional do Campus João Pessoa. Os 

sujeitos desta pesquisa foram: a Direção Geral; a Diretoria de Administração e Planejamento 

Financeiro - DAPF; o Departamento de Apoio à Administração - DAA; o Departamento de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - DGDP; o Departamento de Orçamento e Finanças - 

DOF; a Diretoria de Desenvolvimento de Ensino - DDE; o Departamento de Educação 

Profissional - DEP; o Departamento de Ensino Superior - DES; o Departamento de 

Assistência Estudantil – DAEST – e o Departamento de Articulação Pedagógica - DEPAP. 

 

Figura 3 – Organograma institucional 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para descobrir, interpretar e codificar os dados em variáveis relacionadas à pesquisa, 

foi empregada a técnica de análise de conteúdo, entendida por Bardin (2011, p.49) ―como a 

técnica que trabalha a fala, ou seja, a prática da língua realizada por emissores identificáveis 

[...], e tenta compreender o ambiente num determinado momento, com a contribuição das 

partes observáveis‖. 

Ainda segundo entendimento de Bardin (2006, p.37), análise de conteúdo é definida 

como 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/ recepção dessas mensagens. 

http://www.ifpb.edu.br/campi/joao-pessoa/diretoria-de-desenvolvimento-ensino/departamento-de-educacao-profissional
http://www.ifpb.edu.br/campi/joao-pessoa/diretoria-de-desenvolvimento-ensino/departamento-de-educacao-profissional
http://www.ifpb.edu.br/campi/joao-pessoa/diretoria-de-desenvolvimento-ensino/departamento-de-ensino-superior
http://www.ifpb.edu.br/campi/joao-pessoa/diretoria-de-desenvolvimento-ensino/departamento-de-apoio-ao-ensino-1
http://www.ifpb.edu.br/campi/joao-pessoa/diretoria-de-desenvolvimento-ensino/departamento-de-apoio-ao-ensino-1
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De forma semelhante à observação sistemática, os passos da análise de conteúdo são: 

escolha de um fenômeno (que será codificado), seleção do meio de comunicação, a partir do 

qual serão feitas as observações, derivar as categorias de codificação, definir a estratégia de 

amostragem, treinar os codificadores e analisar os dados. Considerando a coleta dos dados 

realizados a partir dos documentos e/ou relatórios de sustentabilidade no IFPB, Campus João 

Pessoa e os conteúdos oriundos das entrevistas com os gestores, para a análise dos dados, 

nesta pesquisa, foi empregado o método de análise de conteúdo. 

No que se refere à definição operacional das categorias deste trabalho, o quadro 5 

apresenta o resumo das categorias, suas respectivas descrições e autores. Considerou-se a 

teoria de Tolbert e Zucker (1999) e dentro, de cada categoria, empregaram-se subcategorias 

de análise, conforme Beltrame (2015). 

 

Quadro 5 – Categorias, subcategorias, descrição e autores 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIÇÃO REFERÊNCIAS 

H
a
b

it
u

a
li

za
çã

o
 

Inovação 

Ação que produz modificações 

fundamentais e causam ruptura 

ou melhoria contínua em busca 

do aperfeiçoamento dos 

serviços. 

Freeman e Perez 

(1988); Quinello e 

Nascimento (2009) 

Estrutura 

A forma pela qual o trabalho é 

dividido em tarefas diferentes e 

como são coordenadas. 

Mintzberg (2003) 

Políticas e  

procedimentos 

Os novos arranjos 

organizacionais adquirem 

políticas e procedimentos 

específicos dentro da 

organização. 

Tolbert e Zucker 

(1999) 

O
b

je
ti

fi
ca

çã
o
 

Consenso social 

Quanto maior o grau de 

institucionalização, menor é a 

resistência e maior é o consenso 

social sobre o valor da estrutura. 

Oliver (1991) 

Monitoramento 

Interorganizacional 

Análise das empresas 

concorrentes a fim de buscar 

ações legitimadas. 

DiMaggio e Powel 

(1983) 

Difusão da estrutura 

As formas organizacionais se 

tornam mais legítimas quando se 

espalham. 

DiMaggio e Powel 

(1983) 

Presença de champions 
A estrutura pode promover sua 

difusão. 

Tolbert e Zucker 

(1999) 
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S
ed

im
en

ta
çã

o
 Resultados positivos 

É necessária uma relação 

positiva entre a 

institucionalização e os 

resultados. 

Tolbert e Zucker 

(1999) 

Continuidade da 

estrutura 

Continuidade histórica da 

estrutura adotada 

Tolbert e Zucker 

(1999) 

Baixa resistência 

A baixa resistência assegura a 

perpetuação da estrutura no 

tempo. 

Zucker (1989) 

L
eg

it
im

a
çã

o
 

Legitimação regulativa 

Uma organização legitimada é 

aquela que é estabelecida e opera 

em conformidade com os 

requisitos legais. 

Scott (1995) 

Legitimação normativa 

Uma organização é apropriada 

quando obtém uma avaliação 

normativa positiva da sociedade 

e de seus stakeholders. 

Rossoni; Mendes-

da-Silva (2011) 

Is
o
m

o
rf

is
m

o
 

Não há subcategoria 

As práticas e as formas de 

organização institucionalizadas 

são difundidas pela comunidade 

de agentes de um mesmo campo 

e existem através do 

isomorfismo. 

DiMaggio; Powell, 

(1983) 

 Fonte: Adaptado de Beltrame (2015) 

 

As dez (10) entrevistas foram executadas entre os tempos individuais de 30 a 40 

minutos, a transcrição e revisão de cada uma delas foi efetuada em tempo médio de 5horas, ou 

seja, foram dedicadas aproximadamente 150horas para esta fase. Em seguida, foram 

organizados em arquivo word, os grupos de respostas de todos os entrevistados por sequência 

de perguntas, sendo procedida a partir daí a análise para as categorias escolhidos para este 

estudo. Todos os entrevistados tornaram-se cientes e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando, assim, o diálogo. A identificação dos entrevistados 

foi preservada, conforme se estabelece no TCLE. 

O Quadro 6, a seguir, resume os métodos e os procedimentos usados neste trabalho, 

para apresentar com clareza os procedimentos adotados e responder a cada objetivo 

específico. 
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Quadro 6 – Resumo dos procedimentos utilizados por objetivo geral e específicos 

OBJETIVO 

GERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ABORDAGEM 

ESTRATÉGIA/ 

INSTRUMENTO 

TÉCNICAS 

DE 

ANÁLISE 

A
n

a
li

sa
r 

o
 p

ro
ce

ss
o

 d
e 

in
st

it
u

ci
o
n

a
li

za
çã

o
 d

a
 

su
st

en
ta

b
il

id
a

d
e 

o
rg

a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

n
o

 I
n

st
it

u
to

 

F
ed

er
a
l 

d
a
 P

a
ra

íb
a

 –
 C

a
m

p
u

s 
J

o
ã

o
 P

es
so

a
. 

Levantar o arcabouço 

normativo sobre a 

sustentabilidade da 

Instituição. 

Qualitativa 
Pesquisa 

documental 

Análise de 

conteúdo 

Mapear as práticas e/ou 

ações relacionadas à 

sustentabilidade no 

contexto da Instituição. 

Qualitativa 
Pesquisa 

documental 

Análise de 

conteúdo 

Analisar a percepção dos 

gestores quanto à 

conformação da 

sustentabilidade 

organizacional nas 

práticas e nas ações 

postas na Instituição. 

Qualitativa 
Entrevista 

semiestruturada 

Análise de 

conteúdo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O conteúdo foi analisado via documentos referenciais do processo de 

institucionalização da sustentabilidade organizacional, considerando as categorias de análise 

como ―grandes enunciados que abarcam um número variável de temas, segundo seu grau de 

proximidade e que, através de sua análise, exprimem significados e elaborações importantes 

que atendam aos objetivos de estudo e criem novos conhecimentos‖ (CAMPOS, 2004, p.601).  

Feita a exposição metodológica, no próximo capítulo, apresentam-se os resultados 

alcançados neste estudo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados do estudo de caso. Inicialmente, 

apresenta-se o resgate histórico da criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba e a descrição do Campus João Pessoa, lócus desta pesquisa. Também 

são analisados os documentos Institucionais da Instituição e a legislação nacional pertinente a 

assuntos relacionados às questões de sustentabilidade na administração pública. Na sequência, 

encontra-se a descrição de ações, de projetos e de programas institucionais relacionados à 

sustentabilidade organizacional. Por fim, analisa-se o processo de institucionalização, 

considerando as unidades de análise pertinentes ao processo de institucionalização do tema 

sustentabilidade (habitualização; objetificação; sedimentação; legitimação e isomorfismo). 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Referência em ensino profissional no estado da Paraíba, o 

IFPB conta com 11 unidades (campi) espalhadas pelo estado, além de outras 10 unidades em 

processo de implantação. As unidades são gerenciadas pela Reitoria, que tem sede na capital, 

João Pessoa. Os campi em funcionamento são: Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, 

Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Sousa, e 

os que estão em processo de implantação são: Areia, Catolé do Rocha, Esperança, Itabaiana, 

Itaporanga, Mangabeira (João Pessoa), Santa Luzia, Santa Rita, Soledade e Pedras de Fogo. O 

IFPB oferece diversos cursos presenciais e a distância, nas modalidades integradas ao ensino 

médio, subsequente, superior e pós-graduação, todos gratuitos. 

O Campus João Pessoa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba originou-se da Escola Técnica Federal da Paraíba, antes denominada de Escola 

Técnica Industrial, oriunda do Liceu Industrial, e este, da Escola de Aprendizes Artífices, que 

pertenceu a um grupo de dezenove instituições criadas por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de 

setembro de 1909, durante o governo do Presidente Nilo Peçanha. Elas tinham por finalidade 

ofertar um ensino profissional para atender gratuitamente aos que necessitavam de uma 

profissão e não podiam pagar pelo ensino. 

Em 1937, por força da Lei nº 378, a Escola transformou-se em Liceu Industrial, que  

foi destinado ao Ensino Profissional em vários ramos e graus. Essa lei foi a primeira a tratar, 

especificamente, de Ensino Técnico, Profissional e Industrial. A Reforma Capanema (1941) 
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trouxe mudanças importantes para a Educação brasileira, inclusive no ensino profissional. O 

Decreto nº 4.127/42 transformou o Liceu Industrial em Escola Industrial de João Pessoa, 

conhecida também como Escola Industrial Federal da Paraíba, que perdurou até 1959. 

No início dos anos 1960, a já então Escola Técnica Federal da Paraíba (ETF-PB) 

transferiu-se da Rua João da Mata para um prédio construído na Avenida 1º de Maio, 720, 

hoje, Campus João Pessoa, implantando os Cursos Técnicos em Construção de Máquinas e 

Motores e o de Pontes e Estradas, os primeiros em nível 2º Grau para atender à demanda da 

intensificação do processo de modernização desenvolvimentista do país. Em 1964, foram 

extintas as oficinas de Alfaiataria e Artes em Couro e instaladas as de Artes Industriais e 

Eletricidade. No ano seguinte, pela primeira vez na sua história, a ETF-PB permitiu a entrada 

de mulher em seu corpo discente. 

A Lei nº. 4.024 de 1961, Lei de Diretrizes e Bases da Educação equiparou o ensino 

técnico ao acadêmico, ou seja, os egressos de ambos os ensinos poderiam ingressar no ensino 

superior nas mesmas condições. Em 30 de junho de 1978, com a Lei nº 6.545, três Escolas 

Técnicas Federais – do Paraná, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro – foram transformadas 

em Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs. Essa mudança conferiu a essas 

instituições mais uma atribuição – a de formar engenheiros industriais e tecnólogos.  

O início dos anos 80 trouxe dois desdobramentos que impactariam significativamente 

a Rede Federal de Educação Tecnológica posteriormente: a oferta dos cursos técnicos 

especiais, hoje chamados de cursos técnicos subsequentes, e o uso de computadores para 

propósitos acadêmicos e administrativos. Outra iniciativa pioneira do período, na rede federal, 

foi a oferta de cursos técnicos especiais na modalidade educação a distância, ministrados pela 

ETF - PB. Em 1994, o Presidente Itamar Franco promulgou a Lei nº 8.948, de 8 de dezembro, 

e deu início, gradativamente, à Instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica. 

A Escola Técnica Federal da Paraíba se tornou o Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba em 1999, denominação mantida até o final de 2008. Essa mudança faz 

parte de processo maior de transformação de Escolas Agrotécnicas e Técnicas Federais em 

Centros Federais de Educação Tecnológica. Com a expansão dos CEFETs, cresceu a atuação 

da Rede Federal de Educação Tecnológica na educação superior tecnológica e na educação 

profissional com uma diversidade maior de cursos e áreas profissionais contempladas. 

No ano de 2007, o Ministério da Educação publicou o Plano de Desenvolvimento de 

Educação Pública (PDE), expôs concepções e metas sobre a educação nacional e, por meio do 

Decreto nº 6.095, estabeleceu diretrizes para os processos de integração de instituições 

federais de educação tecnológica visando constituir uma rede de institutos federais. 
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No final de 2008, a Lei nº 11.892 instituiu a Rede Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia, que possibilitou a implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba (IFPB), que, por meio dos seus Campi já em funcionamento (João 

Pessoa, Sousa, Cajazeiras, Campina Grande, Cabedelo, Monteiro, Patos, Picuí e Princesa 

Isabel), além de outros que haveriam de surgir, procura contribuir para engrandecer e 

fortalecer o estado da Paraíba, com a oferta de Educação Profissional e Tecnológica de boa 

qualidade para toda a sua população. 

No Campus, há, atualmente, um quantitativo de 5927 usuários: 610 servidores, 67 

terceirizados, 5.000 alunos regulares, 150 alunos do Pronatec e 100 visitantes. São ofertados 

os seguintes Cursos (Data Base: abril 2016): 

Cursos Superiores de Tecnologia: 

 

 Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial  

 Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios  

 Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores  

 Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento  

 Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental  

 Curso Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários  

 Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores  

 Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet  

 Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações 

 

Cursos Superiores de Licenciatura: 

 

 Curso Superior de Licenciatura em Química  

 Curso Superior de Licenciatura em Letras a distância com habilitação em Língua 

Portuguesa  

 

Cursos Superiores de Bacharelado:  

 

 Curso Superior de Bacharelado em Administração 

 Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Elétrica  
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Cursos Técnicos Integrados: 

 

 Curso Técnico Integrado em Contabilidade  

 Curso Técnico Integrado em Controle Ambiental 

 Curso Técnico Integrado em Edificações  

 Curso Técnico Integrado em Eletrônica  

 Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica  

 Curso Técnico Integrado em Instrumento Musical 

 

Cursos Técnicos Subsequentes: 

 

 Curso Técnico Subsequente em Instrumento Musical 

 Curso Técnico Subsequente em Secretariado 

 Curso Técnico Subsequente em Edificações  

 Curso Técnico Subsequente em Eletrônica  

 Curso Técnico Subsequente em Eletrotécnica  

 Curso Técnico Subsequente em Equipamentos Biométricos  

 Curso Técnico Subsequente em Mecânica  

 Curso Técnico Subsequente a distância em Secretaria Escolar 

 Curso Técnico Subsequente a distância em Segurança no Trabalho 

 

Pós-graduação Stricto Sensu: 

 

 Metrado em Engenharia Elétrica 

 

Proeja: 

 

 Curso Técnico Integrado em Eventos (IFPB, 2017) 

 

4.2 ANÁLISE DOCUMENTAL DOS PORTAIS DO GOVERNO FEDERAL 

 

Através de entrevista não estruturada, buscaram-se informações com a atual ocupante 

da DAPF do Campus João Pessoa, na tentativa de encontrar respostas para alguns 

http://www.ifpb.edu.br/campi/joao-pessoa/cursos/pos-graduacao-stricto-sensu/mestrado-em-engenharia-eletrica
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questionamentos acerca da temática sustentabilidade no campus. Questionou-se sobre 

normativas para a sustentabilidade, projetos e/ou ações institucionais relacionados à temática 

e sobre quais atores estão envolvidos na proposição das ações se caso houvesse. Foi 

informado que a direção do Campus orientava suas ações para atender às demandas de 

sustentabilidade, através das normativas, das instruções e das orientações disposta nos portais 

institucionais do governo federal, especificamente o do Ministério do Meio Ambiente 

(www.mma.gov.br). Esse fato nos levou a investir certo tempo em analisar esses portais e 

verificar quais os direcionamentos oferecidos para que os órgãos da administração pública 

caminhem no sentido do que é sustentável. 

As políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente (MMA) incluem programas 

voltados para a recuperação, a conservação e a sustentabilidade em variadas áreas ambientais 

e desenvolve suas políticas visando promover a produção e o consumo sustentáveis, 

estabelecendo direcionamentos para o alcance da responsabilidade socioambiental. Para o 

Ministério, essa responsabilidade está ligada a ações que respeitam o meio ambiente e a 

políticas que tenham como um dos principais objetivos a sustentabilidade, porquanto todos 

são responsáveis pela preservação ambiental: os governos, as empresas e o cidadão. O quadro 

7, a seguir, traz os programas e os projetos, assim como a legislação pertinente, proposto pelo 

MMA, em prol da sustentabilidade nos órgãos e nas entidades da administração pública. 

http://www.mma.gov.br/
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Quadro 7 – Ações e programas do MMA.  

PROGRAMA/ 

PROJETO 
DESCRIÇÃO AMPARO LEGAL 

AGENDA 

AMBIENTAL NA 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA – A3P 

A A3P foi concebida em 1999. Somente dois anos 

depois foi oficialmente criado o Programa Agenda 

Ambiental na Administração Pública.  Em 2002, a 

A3P foi premiada pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), como ―O melhor dos exemplos‖ na 

categoria Meio Ambiente. O órgão da ONU 

reconheceu a relevância do trabalho da A3P e os 

resultados positivos com a sua implantação.  

Diante da sua importância, a A3P foi incluída no 

PPA 2004/2007 como ação integrante do programa 

de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis, tendo continuidade no PPA 2008/2011. 

Essa medida garantiu recursos que viabilizaram a 

implantação efetiva da A3P, tornando-a referencial 

de sustentabilidade nas atividades públicas. 

A A3P está assentada sobre seis pilares ou Eixos 

temáticos. São os focos de atuação da agenda 

ambiental, direcionando as atividades a serem 

exercidos, os projetos a serem implantados. Os Eixos 

estabelecem os espaços onde o órgão público pode 

sedimentar as diretrizes socioambientais da A3P. Os 

eixos são: Uso Racional dos Recursos; Gestão de 

Resíduos; Qualidade de Vida no Ambiente de 

Trabalho; Sensibilização e Capacitação dos 

Servidores; Licitação Sustentável; Construções 

Sustentáveis. 

Lei nº 6.938/81- Institui a Política Nacional do Meio Ambiente. 

• Lei nº 9.605/98– Lei dos crimes ambientais. Dispõe sobre a proteção efetiva do 

meio ambiente; 

• Decreto nº 5.940/06– Estabelece a exigência de separação dos resíduos recicláveis 

dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, e sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis; 

• Lei nº 12.349/2010– Altera a Lei nº 8.666/93 (a Lei das licitações). A promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável se torna objetivo das licitações; 

• Lei 12.187/2009– Institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas;  

• Lei 12.305/2010– Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

• Lei 12.187/2009– Institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas; 

• Lei 12.305/2010– Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

• Lei 12.187/2009– Institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas; 

• Lei 12.305/2010– Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

• Instrução Normativa nº 1/2010 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 

(MPOG) – estabelece critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação de serviços ou obras na Administração Pública Federal; 

• ISO 2600 – Estabelece diretrizes sobre responsabilidade social; 

• Lei 12.462/2011– Estabelece o Regime diferenciado de contratações públicas; 

• Decreto nº 7.746/2012– determina a adoção de iniciativas, dentre elas a A3P, 

referentes ao tema da sustentabilidade pelos órgãos e entidades federais bem como 

suas vinculadas 

• Instrução Normativa Nº 10/2012 do MPOG– estabelece as regras para elaboração 

dos Planos de Gestão de Logística Sustentável pela administração pública federal 

bem como suas vinculadas; 

• Recomendação CONAMA Nº 12/2011 – indica aos órgãos e entidades do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) a adoção de normas e padrões de 

sustentabilidade. 
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Plano de Logística 

Sustentável do 

Ministério do Meio 

Ambiente e do 

Serviço Florestal 

Brasileiro (PLS-

MMA) 

O Plano de Logística Sustentável do Ministério do 

Meio Ambiente, em conjunto com o Serviço 

Florestal Brasileiro, é uma ferramenta de 

planejamento que permitirá estabelecer práticas de 

sustentabilidade e racionalização dos gastos 

institucionais e processos administrativos. 

Este documento é resultado do esforço conjunto das 

unidades internas do MMA, bem como de suas 

entidades vinculadas, que juntos procuraram 

construir um sistema de gestão pública mais 

sustentável e em acordo com a missão institucional 

de preservar o meio ambiente por meio de estratégias 

para a proteção e o uso sustentável dos recursos 

naturais e bens públicos. 

Este PLS é uma ferramenta de planejamento que 

permitirá estabelecer práticas de sustentabilidade e 

racionalização dos gastos e dos processos 

administrativos. Encontra-se estruturado em projetos, 

iniciativas e metas, de curto e médio prazos, a serem 

implementadas até dezembro de 2015. Seu objetivo 

principal é estabelecer diretrizes e um conjunto de 

projetos para a inserção de atributos de 

sustentabilidade na gestão da logística do MMA, 

visando reduzir impactos socioambientais negativos. 

O presente Plano de Logística Sustentável - PLS-MMA foi elaborado pela Comissão 

Gestora do MMA – CPLS, conforme disposto na Instrução Normativa nº 10, de 12 

de novembro de 2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

ESPLANADA 

SUSTENTÁVEL 

O Projeto Esplanada Sustentável (PES) tem por 

objetivo principal incentivar órgãos e instituições 

públicas federais a adotarem modelo de gestão 

organizacional e de processos estruturado na 

implementação de ações voltadas ao uso racional de 

recursos naturais, promovendo a sustentabilidade 

ambiental e socioeconômica na Administração 

Pública Federal. 

O Projeto Esplanada Sustentável – PES foi instituído pela Portaria Interministerial 

MP/MMA/MME/MDS nº 244, de 6 de junho de 2012, a partir da integração das 

ações constantes nos seguintes programas: Programa de Eficiência do Gasto – PEG; 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, Agenda Ambiental 

na Administração Pública - A3P e a Coleta Seletiva Solidária. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no sítio <http://www.mma.gov.br>.
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O quadro 7 traz ações e programas do Ministério do Meio Ambiente criados como 

resposta da administração pública à necessidade de enfrentar as questões ambientais. Os 

direcionamentos postos pelo Ministério são oriundos de projetos, conferências, cartilhas de 

orientação etc. Analisando o portal do MMA, podem-se encontrar várias iniciativas em prol 

da sustentabilidade, como apresentado pelo quadro acima. No site, estão dispostos os eventos 

do Ministério e os programas, assim como assuntos que são objetos de deliberação e 

discussão, como os referentes ao uso da água, apoio a projetos ambientais, áreas de proteção, 

educação ambiental, governança ambiental, entre outros. No caso desta pesquisa, orientado 

pela direção administrativa do Campus, analisaram-se os assuntos referentes ao item 

responsabilidade socioambientais, pois, nesse espaço, estão localizadas as discussões acerca 

da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável que são postos para os governos, os 

órgãos e as entidades da administração pública. 

 

4.3 ANÁLISE DOCUMENTAL DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL – PDIs 

 

Para cumprir os objetivos desta pesquisa, foi preciso coletar informações secundárias 

oriundas de documentos institucionais da Instituição em estudo, para que pudéssemos 

verificar se havia alguma normativa que tratasse da temática sustentabilidade, que, para o 

estudo caso em questão, é conceituada como a união indissociável das dimensões ambiental, 

social e econômica, assim como afirma Passet (1996), em cujo discurso ratifica o 

relacionamento dos três pilares, como o exposto por Elkington (2012), ao afirmar que a 

sustentabilidade organizacional é composta pelo pilar econômico, pelo ambiental e pelo 

social.  

Essas informações foram encontradas nos Planos de Desenvolvimento Institucional – 

PDIs do IFPB. Analisou-se a versão para o período de 2005 a 2009, que entrou vigor através 

do Decreto n. 5.225, de 1º de outubro de 2004, que alterou o Decreto nº 3.860/2001, que 

determinou, entre outras coisas, que os centros federais de educação tecnológica que ainda 

não tivessem plano de desenvolvimento institucional o desenvolvessem e apresentassem ao 

Ministério da Educação. O cumprimento de tal exigência foi parte das novas 

responsabilidades dos CEFETs, no então papel de instituições de educação superior – 

finalmente reconhecido pelo Ministério da Educação – sem, contudo, deixarem de ser também 

instituições de educação profissional e tecnológica (PDI, 2005-2009). 
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Em seguida, analisou-se o plano para a próxima gestão, no qual o IFPB, em 

cumprimento ao que estabelece a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, apresentou seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI - 2010- 2014 – que, conforme o documento, 

está fundamentado no exercício de uma gestão democrática e descentralizada, na autonomia 

administrativa, financeira e didático-científica, na defesa do ensino de boa qualidade, público 

e gratuito, na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, interligados com seu 

compromisso social, no desenvolvimento sustentável, na igualdade de condições de acesso e 

permanência do discente na Instituição e no fortalecimento de convênios, acordos de mútua 

cooperação, contratos e diálogos com a sociedade urbana e rural. Adota como princípios a 

valorização do ser humano, do respeito à liberdade intelectual e de opinião na ambiência do 

trabalho acadêmico, na interdisciplinaridade de ações e na busca por avanços científicos e 

tecnológicos, comprometidos institucionalmente com a sociedade e sua qualidade de vida. 

(PDI 2010-2014) 

Por fim, analisou-se o plano mais recente da Instituição, que trata do período 

compreendido entre 2015 e 2019, que também foi elaborado em cumprimento ao que 

estabelece a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e que ainda está fundamentado na 

mesma perspectiva que o plano que o antecedeu. Essa perspectiva, para a qual foram 

elaborados os dois últimos planos, teve como elemento norteador para a consecução de suas 

estruturas o Art. 16 do Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, que nomeia as instruções 

para elaboração do PDI. 

Portanto, a organização dos planos ficou assim descrita, conforme disposto nos 

documentos de 2010-2014 e 2015-2019:  

 

 O perfil institucional, com a descrição da síntese histórica da Educação 

Tecnológica e do IFPB;  

 A missão, os objetivos e as metas planejadas e as áreas de atuação acadêmica;  

 Os tópicos extraídos do Projeto Político-pedagógico Institucional (PPI) do IFPB, 

contextualizados nos princípios filosóficos que norteiam a Instituição, a 

organização didático-pedagógica, as políticas de ensino, a pesquisa, a extensão e a 

gestão e sua responsabilidade social;  

 O cronograma de implantação e desenvolvimento de todos os cursos ofertados 

pelo IFPB, presenciais e a distância (EaD);  

 Os perfis dos corpos docente e técnico-administrativo;  
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 As políticas de atendimento discente, que envolvem as formas de acesso, os 

programas de assistência estudantil e o acompanhamento de egressos;  

 A organização administrativa, com a caracterização das instâncias colegiadas e as 

interações com entidades parceiras;  

 A autoavaliação institucional, com a descrição da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA);  

 A infraestrutura acadêmica e administrativa, atualmente disponível e/ou em 

planejamento de ampliação e/ou atualização;  

 O demonstrativo da capacidade e sustentabilidade financeira, incluindo a previsão 

orçamentária e o cronograma de execução;  

 Os anexos complementares a esse Plano. 

 

Cabe ressaltar que a primeira versão do PDI careceu de algumas limitações, como o 

próprio documento expõe: 

 

A comissão elaboradora do documento mencionado ressentiu-se da falta de mais e melhor 

tempo para realizar seu trabalho de auscultação da comunidade cefeteana na busca de suas 

legítimas aspirações, as quais sofrem influência diuturna de um contexto em constante 

mutação. (PDI, 2005-2009) 

 

Essa primeira versão do PDI tem as limitações já mencionadas, contudo, não é um 

documento desprovido de utilidade. Tendo partido de planos já em utilização e dos 

resultados obtidos a partir de sua execução, ele servirá não apenas de guia para o CEFET-

PB no momento atual, mas também como ponto de partida para um grande trabalho de 

revisão da missão, visão, objetivos e metas dessa Instituição educacional quase centenária, 

o qual terá início o mais breve possível, contando para tal com plena participação da 

comunidade cefeteana. (PDI, 2005-2009) 

 

Na sessão seguinte, serão realizadas as análises a partir dos documentos mencionados, 

com o intuito de buscar indicativos de ações ou projetos institucionais que favoreçam as 

dimensões ambiental, social e econômica. Nesse caso, trabalhamos com um corte temporal de 

2005, ano que originou o primeiro plano de desenvolvimento institucional, até o ano de 2016, 

pois o último plano tem vigência até 2019. 

 

4.3.1 Plano de Desenvolvimento Institucional 2005-2009 

 

Conforme descrito no próprio documento, essa primeira versão do Plano de 

Desenvolvimento Institucional do CEFET-PB, período 2005-2009, originou-se de 

documentos disponíveis, como plano estratégico, planos de trabalho anual, relatórios de 
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gestão, projeto submetido ao Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP, 

projetos de cursos, dados de censos educacionais, estatuto, regimento, regulamentos e 

consultas a interlocutores que se dispuseram a participar do processo de sua confecção. 

Em sua apresentação, o documento traz que a intenção foi de elaborar um plano que 

orientasse as ações da Instituição na busca do desenvolvimento sustentável do estado da 

Paraíba, em um contexto que privilegiasse as demandas sociais, ambientais e econômicas.  

 

Mesmo imbuída das melhores das intenções de procurar elaborar um PDI que oriente a 

atuação do CEFET-PB na busca do desenvolvimento sustentável do Estado da Paraíba, ou 

seja, desenvolvimento em um contexto ambientalmente equilibrado, economicamente 

viável, socialmente justo e culturalmente aceito, bem como numa possível caminhada em 

direção a sua transformação em universidade tecnológica, a comissão elaboradora do 

documento mencionado ressentiu-se da falta de mais e melhor tempo para realizar seu 

trabalho de auscultação da comunidade cefeteana na busca de suas legítimas aspirações, as 

quais sofrem influência diuturna de um contexto em constante mutação. (PDI, 2005-2009, 

p.6) 

 

Esse entendimento ora posto pelo documento nos remete às considerações de Coelho 

(2010), quando da sua análise da sustentabilidade, em que ela enfatiza que o discurso sobre 

sustentabilidade deve conciliar o socialmente equitativo, o ambientalmente equilibrado e o 

economicamente eficiente e produtivo. Concorrentemente a isso, envolve a noção de se 

buscarem novas prioridades para o ensino e a pesquisa e as questões técnicas, ambientais, 

políticas e sociais. Porém uma primeira reflexão é necessária nesse momento de análise: a 

geração desse ambiente de equilíbrio entre as dimensões citadas no plano foi orientada na 

direção do que advoga o conceito de sustentabilidade ou o de desenvolvimento sustentável, 

pois tais termos têm terminologias próprias. 

Dovers (1996, p.304) a sustentabilidade como a ―capacidade de um sistema humano 

ou misto natural de suportar ou adaptar-se, através de uma escala de tempo indefinido, a 

mudanças endógenas ou exógenas percebidas como ameaça‖. Quanto ao desenvolvimento 

sustentável, o mesmo autor refere que ―é um caminho de deliberada mudança endógena 

(melhoria) que mantém ou aumenta o uso dos recursos em algum grau, ao responder às 

necessidades da população atual‖.  

No que concerne ao viés ou dimensão social, o plano aponta que um dos componentes 

da sua função social é o desenvolvimento pleno dos seus alunos, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho dentro do contexto da Educação Profissional e 

Tecnológica, ofertada com qualidade, a fim de prepará-lo para ser um agente transformador 

da realidade do município, do estado, do país e do mundo, visando eliminar gradativamente as 

desigualdades sociais, em um contexto de desenvolvimento sustentável. 
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E completa que outra componente da função social do CEFET-PB é de gerar, 

disseminar, transferir e aplicar a ciência e a tecnologia, visando ao desenvolvimento do estado 

que seja ambientalmente equilibrado, economicamente viável, socialmente justo e 

culturalmente aceito, a fim de amplificar sua contribuição para melhorar a qualidade de vida 

de todos. O que parece, através da leitura do plano, é que a comissão elaboradora faz a relação 

entre a conjugação e o equilíbrio das dimensões econômica, social e ambiental para o conceito 

de desenvolvimento sustentável, pois essa ligação está presente em vários pontos do 

documento. Quando se parte para o ponto onde é descrita a responsabilidade social das IES, o 

documento retoma e enfatiza as componentes da função social da Instituição e ratifica o 

objetivo de promover o desenvolvimento do Estado através de suas ações e projetos 

institucionais. 

 

Tudo isto se integra com a obrigação de estimular e apoiar a geração de trabalho e renda, 

especialmente a partir de processos de autogestão, identificados com os potenciais de 

desenvolvimento local e regional, bem como a ação de promover a integração com a 

comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, 

mediante ações interativas que concorram para a transferência e aprimoramento dos 

benefícios e conquistas auferidos na atividade acadêmica e na pesquisa aplicada. (PDI, 

2005-2009, p.9) 

 

Para atender às demandas oriundas da dimensão social, o plano traz as ações de ensino 

regulares e as atividades de pesquisa que tem seu impacto no aumento da inclusão social. 

Ainda em um esforço de ampliar sua contribuição para reduzir o índice de exclusão social, a 

Instituição lançou mão de programas de Extensão, que, na época da elaboração do plano, 

vinham atuando nas comunidades de pescadores, nas áreas indígenas, nos bairros da periferia 

da cidade, com o intuito de oportunizar a disseminação do conhecimento técnico e 

tecnológico nas camadas sociais menos favorecidas. 

Seguem alguns dos princípios da política de Extensão do CEFET-PB: 

 

 As ações de Extensão valorizam as potencialidades e as peculiaridades de cada 

universo social em que se inserem, compartilhando o desenvolvimento cultural, 

tecnológico, biopsicossocial, ecológico e histórico de cada contexto que 

pretendem alcançar;  

 A Extensão atua articulando o local e o global na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável; 

 Na comunidade, a Extensão favorece o exercício da cidadania e a participação 

crítica e fortalece as políticas que assegurem os direitos do homem, bem como a 
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construção de processos democráticos geradores de equidade social e equilíbrio 

ambiental; 

 A Extensão é um lugar privilegiado da relação de reciprocidade entre o CEFET -

PB - e a sociedade, portanto caracteriza-se pela transparência dos projetos 

pedagógicos que implementa, com base em princípios éticos e nos ideais de 

solidariedade. 

 

Encerrando a análise do viés social do PDI 2005-2009, constatou-se que o plano traz o 

discurso de que a Instituição está orientada, através desse documento institucional, para a 

busca do desenvolvimento sustentável local e regional, por meio do atendimento das 

demandas sociais, e se vale da própria ação do ensino regular, subsidiado por programas de 

pesquisa e extensão. 

Quanto à dimensão ambiental, o plano faz a retomada do discurso apresentado em sua 

função social e na sessão que trata da responsabilidade das IES: 

 

Outra componente da função social do CEFET-PB é a geração, disseminação, transferência 

e aplicação de ciência e tecnologia visando o desenvolvimento do estado que seja 

ambientalmente equilibrado, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente 

aceito, amplificando assim sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida de todos. 

(PDI, 2005-2009, p.13) 

 

No que tange à operacionalidade das ações da Instituição, no sentido de atender às 

demandas ambientais, o plano se vale, assim como na dimensão social, dos projetos de 

pesquisa e extensão, além das ações regulares de ensino. Porém, não se consegue enxergar o 

direcionamento prático das ações que irão levar a Instituição a cumprir essa meta ambiental. 

De acordo com Azapagic (2003), as organizações engajadas no debate sobre sua 

sustentabilidade tentam identificar maneiras por meio das quais possam desenvolver novas 

metodologias de gestão que convirjam para o aprimoramento de práticas relacionadas a cada 

um dos pilares que alicerçam o fenômeno da sustentabilidade e, consequentemente, 

contribuir, de maneira mais coerente, com o desenvolvimento sustentável sistêmico.  

Por fim, foi verificado o que há de discussões e ações práticas na Instituição que 

apontam um direcionamento para as demandas componentes da dimensão econômica. 

Salienta-se, de antemão, que a preocupação com o ―economicamente viável‖ faz parte do 

discurso central apresentado na proposta desse plano.  

Essa dimensão, de acordo com o que foi posto no plano, recebeu mais atenção da 

comissão elaboradora, pois existe uma sessão que trata especificamente da questão que se 
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convencionou chamar de ―Demonstração de Sustentabilidade Financeira‖. Nessa seção, 

podem-se encontrar os aspectos financeiros e orçamentários do plano, o demonstrativo da 

chamada sustentabilidade financeira - terminologia empregada pela comissão de elaboração 

do plano - as estratégias de gestão econômico-financeira e os planos de investimentos da 

Instituição.  

Nesse caso, seria uma ratificação do peso que o viés econômico exerce no conceito de 

desenvolvimento sustentável, assim como dito pelo Relatório Brundtland, no qual foi 

apontada a pobreza como fator preponderante para a não preservação ambiental. Como 

resposta, enfatizou-se a necessidade do crescimento econômico ou essa é apenas uma visão 

equivocada da comissão elaboradora sobre o entendimento do termo sustentabilidade, visto 

que, no decorrer da análise do documento, nota-se a intenção do elaborador de ter no bojo do 

planejamento institucional da Instituição ações que visam buscar meios para alcançar o 

desenvolvimento da região onde a mesma está inserida por meio da integração das dimensões 

social, econômica e ambiental. Autores como Passet (1996), Elkington (1999), Dyllick, 

Hockerts (2002), McDonough, Braungart (2002) e O‘Connor (2006) acreditam que as 

dimensões, bases para a sustentabilidade das organizações, não são fenômenos desvinculados, 

mas coexistentes, cíclicos e dinâmicos, que, através de seus inter-relacionamentos, propiciam 

o desenvolvimento de mecanismos que diagnosticam a sustentabilidade de uma organização. 

Na próxima sessão, será analisado o plano para o período de 2010-2014. Buscaremos 

analisar, de uma forma comparativa, quais pontos são convergentes com o plano já analisado 

e o que há de divergência em termos de proposições de ações para atender às demandas de 

sustentabilidade na Instituição. 

 

4.3.2 Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2014 

 

O plano posto para a gestão do período de 2010-2014 apresenta um discurso diferente 

do apresentado no documento anterior. Nele, consta que as ações da Instituição estarão 

pautadas no exercício de uma gestão democrática e descentralizada, fomentando a autonomia 

administrativa, financeira e didático-científica. Porém o plano salienta que fará a integração 

das ações de ensino, pesquisa e extensão a função social da Instituição para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, ponto incomum ao encontrado no escopo do primeiro plano da 

Instituição. 
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O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPB está fundamentado no exercício de 

uma gestão democrática e descentralizada, na autonomia administrativa, financeira e 

didático-científica, na defesa do ensino de qualidade, público e gratuito, na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão interligados com seu compromisso 

social, no desenvolvimento sustentável, na igualdade de condições de acesso e 

permanência do discente na Instituição e no fortalecimento dos convênios, acordos de 

mútua cooperação, contratos e diálogos com a sociedade urbana e rural. Adota como 

princípios a valorização do ser humano, do respeito à liberdade intelectual e de opinião na 

ambiência do trabalho acadêmico, na interdisciplinaridade de ações e na busca dos avanços 

científicos e tecnológicos, comprometidos institucionalmente com a sociedade e sua 

qualidade de vida. (PDI 2010-2014) 

 

Quanto à dimensão social, inicialmente, o plano traz o compromisso social como um 

dos valores da Instituição e sustenta a participação efetiva nas ações sociais, cumprindo seu 

papel social de agente transformador da sociedade (PDI 2010-2014). 

Outro ponto a ser destacado no plano é que, entre os objetivos do IFPB, a Instituição 

objetiva estimular e apoiar processos educativos que gerem trabalho e renda e visem à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. 

Para Robottom e Hart (1993), é creditada a educação ambiental, além da colaboração na 

construção de conhecimentos, a proposição de mecanismos de participação das comunidades, 

com vistas ao diálogo reconstrutivista no processo educativo em prol do ambiente. 

Ponto interessante nesse plano, ao contrário do anterior, é que nele se faz menção a um 

documento institucional sobremaneira importante para o direcionamento das ações da 

Instituição, que é o Projeto Pedagógico Institucional – PPI. Esse documento é embasado pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96, Art.12, inciso I, que 

prevê que ―os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 

de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica‖.  

 

O Projeto Pedagógico Institucional – PPI é um documento orientador da ação institucional 

onde se registram os alvos a atingir, as opções estratégicas a seguir, em função do 

diagnóstico realizado, dos valores definidos e das concepções teóricas escolhidas. (PDI 

2010-2014, p.29) 

 

Segundo Rossoni e Mendes-da-Silva (2011, p.4), as ―organizações legítimas são 

aquelas que estão legalmente estabelecidas ou estão de acordo com as leis, regulamentos e 

regras criadas por governos, agências reguladoras e organizações influentes‖. 

O PPI, assim como posto no PDI, deve traduzir a história da Instituição; é parte do 

plano de desenvolvimento institucional; orienta os documentos normativos da Instituição; 

explicita as convicções ideológicas e enuncia os propósitos gerais que orientam a prática da 

escola e justificam sua estrutura organizacional, em que são estabelecidas as relações entre os 
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membros da comunidade acadêmica, as formas de participação e os mecanismos de tomada 

de decisão (PDI 2010-2014). 

Convém enfatizar que, conforme o PDI (2010-2014, p.30), ―o PPI representa a 

oportunidade de a direção, juntamente com a comunidade acadêmica, definir seu papel social 

e estratégico na educação e organizar suas ações para atingir os objetivos a que se propõem, 

ordenando e norteando o cotidiano institucional‖. Conforme os institucionalistas, as 

organizações estão inseridas em um ambiente constituído de regras, crenças e valores, criados 

e consolidados por meio da interação social. Dessa forma, a sobrevivência depende da 

capacidade de atender às orientações coletivamente compartilhadas, cuja permanente 

sustentação colabora para o sucesso das estratégias implementadas e, por conseguinte, para o 

pleno funcionamento interno (MACHADODA- SILVA; FONSECA, 2010). 

Diante disso, o plano faz a quantificação das metas visando à consecução dos 

princípios educacionais estabelecidos, em sua Missão Institucional, em que o IFPB define os 

objetivos de suas políticas de ensino e respectivas estratégias de ação. Percebe-se que, assim 

como no plano anterior, esse também aponta as ações de ensino como iniciativas para 

operacionalizar projetos que visam atender às demandas oriundas da dimensão social.  

Assim como no PDI 2005-2009, o plano de 2010-2014 retoma os dizeres de sua 

função social, ratificando o compromisso com o desenvolvimento pleno dos seus alunos, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho no contexto da 

Educação Profissional e Tecnológica, ofertada com qualidade, a fim de prepará-los para ser 

um agente transformador da realidade do município, do estado, país e do mundo, visando 

eliminar gradativamente as desigualdades sociais em um contexto de desenvolvimento 

sustentável. 

Encerrando a análise do viés social do PDI 2010-2014, tem-se que o plano remonta ao 

discurso de que a Instituição está orientada, através desse documento institucional, para a 

busca do desenvolvimento sustentável local e regional por meio do atendimento das 

demandas sociais se valendo da própria ação do ensino regular, subsidiado por programas de 

pesquisa e extensão. 

O ponto que diferencia os planos aqui  analisados foi o aparecimento desse documento 

institucional, PPI, que é parte integrante do plano de desenvolvimento que prevê e dá uma 

direção à gestão da escola e oportuniza a reflexão sistemática, dando sentido e rumo às 

práticas educativas, contextualizadas cultural e socialmente. Ademais, o discurso é 

exatamente o mesmo: a busca do desenvolvimento sustentável, através de suas ações e de 

projetos institucionais, visando ao desenvolvimento ambientalmente equilibrado, 
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economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. Assim, sua contribuição 

para melhorar a vida de todos é ampliada. 

Quanto à dimensão ambiental, na sessão intitulada ―Planejamento e política de gestão‖ 

- Tabela V – Políticas de Gestão, pode-se encontrar um ponto em que se menciona a questão 

ambiental, na parte que trata da responsabilidade social: ―Contribuir para o desenvolvimento 

sociocultural, econômico, ambiental ético e do senso crítico, promovendo à melhoria da 

qualidade de vida e integração social‖ (PDI 2010-2014, p.70). 

No que tange à operacionalidade das ações da Instituição, no sentido de atender às 

demandas ambientais, o plano se vale dos mesmos subterfúgios do plano de 2005-2009, dos 

projetos de pesquisa e de extensão e das ações regulares de ensino. Porém, reafirmando o que 

foi visto no plano anterior, não se consegue enxergar o direcionamento prático das ações que 

irão levar a Instituição a cumprir a meta ambiental. Mas fica evidente, desde a leitura do plano 

anterior, que existe uma estrutura mínima na organização que se responsabiliza por tratar de 

assuntos referentes à sustentabilidade das ações da Instituição. Essa situação corrobora os 

apontamentos de Alves (2010, p.35), que diz que a ―primeira fase do processo de 

institucionalização inicia-se com a adoção de novos arranjos estruturais‖. Essas são respostas 

para problemas organizacionais específicos. Ainda de acordo com esse autor, é nesse 

momento em que surge a normalização dessas estruturas em políticas e procedimentos de 

determinada organização, ou até mesmo um conjunto delas, que encontrem problemas de 

mesma ordem. 

Por fim, foi verificado o que há de discussões e de ações práticas na Instituição que 

apontam um direcionamento para as demandas componentes da dimensão econômica. Assim 

como no plano anterior, a preocupação com o ―economicamente viável‖ faz parte do discurso 

central apresentado na proposta desse plano. Essa dimensão, de acordo com o que foi posto no 

plano, recebeu alguma atenção da comissão elaboradora, mas não tanto quanto a que foi 

percebida no plano 2005-2009, pois existe apenas uma sessão que trata da questão que se 

convencionou chamar de ―Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira‖. 

Parece-nos que a Instituição passou por um amadurecimento de um plano para o outro. 

Desviou-se um pouco o foco das questões relativas aos aspectos econômicos e deu-se espaço 

para se discutir sobre as outras dimensões, porém é perceptível a inclinação da Instituição 

para trabalhar os aspectos econômico-financeiros, visto que, nos documentos, há uma clara 

descrição dos planos e das estratégias que deverão orientar a Instituição a respeito da gestão 

dos recursos financeiros. Ratificando a análise dessa dimensão no plano, tem-se que a 

dimensão econômica, descrita no conceito do triple bottom line, está relacionada à viabilidade 
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econômico-financeira e a aspectos ligados à competição, à oferta de empregos, ao ingresso em 

novos mercados e à lucratividade.  

Trata-se, então, da capacidade organizacional de apresentar um fluxo de caixa 

suficiente, que assegure a liquidez necessária (MUNCK; MUNCK; BORIM-DE-SOUZA, 

2011). Assim, o elaborador teve a intenção de promover a integração das dimensões, o que foi 

constatado no decorrer da análise dos planos, em que o  discurso da sustentabilidade está 

voltado para conciliar o socialmente equitativo, o ambientalmente equilibrado e o 

economicamente eficiente e produtivo. Porém deixa claro que muito importante é ter as 

diretrizes norteadoras das questões econômico-financeiras bem alinhadas e estruturadas para 

que a Instituição possa materializar seu propósito organizacional.  

Assim, o estudo mostrou que, para operacionalizar as demandas sociais, ambientais e 

econômicas, o plano em questão, da mesma forma que o anterior, lança mão das ações 

regulares de ensino e de projetos de pesquisa e extensão. Porém ficou convencionada usar o 

termo ―desenvolvimento sustentável‖, para abarcar a integração entre as dimensões, pois, no 

discurso, é visível a intencionalidade do elaborador de criar um ambiente propício ao 

atendimento de tais demandas. Mas essa situação nos remete à reflexão feita na análise do 

primeiro plano sobre o real conceito que foi utilizado na elaboração desses documentos, pois, 

assim como o primeiro, ele traz o termo sustentabilidade atrelado ao viés financeiro, o que nos 

induz a entender que, para a Instituição, a questão da sustentabilidade se resume ao fato de a 

Instituição ter a capacidade de sustentar financeiramente seus propósitos institucionais ao 

longo do tempo.  

Na sessão seguinte, será analisado o plano mais atual, que contempla o período de 

2015 a 2019. Faremos da mesma forma que foi feito com os demais documentos: identificar e 

analisar os pontos em comum entre os três documentos, objetivando entender a linha de 

raciocínio do elaborador e relacionar as ações descritas no plano com as questões da 

sustentabilidade em suas três dimensões: social, ambiental e econômica. 

 

4.3.3 Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 

 

O plano posto para a gestão 2015-2019 traz o mesmo discurso apresentado no 

documento anterior (PDI 2010-2014). Nele, consta que as ações da Instituição estarão 

pautadas no exercício de uma gestão democrática e descentralizada, fomentando a autonomia 

administrativa, financeira e didático-científica. Porém há que se apontar que o plano salienta 

que fará a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão na função social da Instituição 
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para o alcance do desenvolvimento sustentável, ponto incomum com o encontrado no escopo 

do primeiro plano da Instituição. A primeira impressão é de que a comissão elaboradora desse 

último documento estava em consonância com os propósitos indicados no plano 

anteriormente elaborado. 

Quanto à dimensão social, o plano traz uma alteração no ponto onde são expostos os 

valores da Instituição. O compromisso social agora está junto com a questão ambiental, e isso 

nos faz pensar que, além de estar focado no atendimento das demandas sociais, a Instituição 

está preocupada em contribuir para amenizar as questões de ordem ambiental. O plano define 

seu compromisso social e ambiental como a participação efetiva das ações sociais e 

ambientais e cumpre seu papel social de agente transformador da sociedade e promotor da 

sustentabilidade (PDI 2015-2019).  

Nesse caso, ao que parece, o termo sustentabilidade ora posto por esse plano nos 

remete ao atendimento das demandas ambientais. Assim, a Instituição, como agente de 

transformação da sociedade impactada pelos serviços ofertados, aponta claramente que o 

objetivo desse plano é de propor ações institucionais que possam proporcionar o equilíbrio 

ambiental, que foi mencionado várias vezes nos documentos até aqui analisados. Da mesma 

forma que o anterior, o plano vigente apresenta, entre os objetivos do IFPB, o estímulo e o 

apoio aos processos educativos que possam gerar trabalho e renda e à emancipação do 

cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. Esse ponto não 

foi plotado no documento anterior e ratifica que, na fase de elaboração, houve uma 

convergência de pensamento na proposição desses últimos planos. 

Esse plano menciona o documento institucional que trata do direcionamento das ações 

da Instituição. Exatamente como descrito no documento anterior, ele traz o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), embasado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB nº 9.394/96, Art.12, inciso I, que prevê que ―os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar 

e executar sua proposta pedagógica‖. 

 

O Projeto Pedagógico Institucional – PPI é um documento orientador da ação institucional 

onde se registram os alvos a atingir, as opções estratégicas a seguir, em função do 

diagnóstico realizado, dos valores definidos e das concepções teóricas escolhidas. (PDI 

2015-2019, p.43) 

 

Seguindo com a busca de ações ou indicações de projetos para o atendimento a 

questão social encontrou-se o item que trata da política de ensino que como mostra o 
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documento (PDI 2015-2019, p.72) ―O IFPB enquanto Instituição formadora é ―convocado‖ a 

participar ativamente desse processo e é nesse contexto que se situam seus cursos, na 

diversidade de sua oferta nos variados níveis e modalidades e, a partir desses, seus egressos 

criam expectativas de possibilidades tanto de ascensão social, quanto de inserção no mundo 

de trabalho. Entre as ações referentes às Políticas de Ensino no IFPB, destacam-se: 

 

 Respeito à diversidade cultural e o atendimento aos princípios de inclusão social e 

educativa; 

 Preocupação com o desenvolvimento sustentável;  

 Formação do ser humano em todas as suas dimensões. 

 

As Políticas de Ensino no IFPB estão baseadas na relevância do processo educacional 

e enfatizam a qualidade da construção dos conhecimentos técnico-científicos, o respeito às 

culturas e a proteção ao meio ambiente, além das necessidades sociais do estado e da região 

(PDI 2015-2019). Como o anterior, esse plano também faz a quantificação das metas, visando 

à consecução dos princípios educacionais estabelecidos, em sua Missão Institucional, em que 

definem os objetivos de suas políticas de ensino e respectivas estratégias de ação. Percebe-se 

que, assim como o plano anterior, esse também aponta as ações de ensino como iniciativas 

para operacionalizar projetos que visam atender às demandas oriundas da dimensão social.  

Assim como no PDI 2010-2014, o  plano vigente retoma os dizeres de sua função 

social e ratifica o compromisso com o desenvolvimento pleno dos seus alunos, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho no contexto da Educação 

Profissional e Tecnológica, ofertada com boa qualidade, a fim de prepará-lo para ser um 

agente transformador da realidade do município, do estado, do país e do mundo, visando 

eliminar gradativamente as desigualdades sociais em um contexto de desenvolvimento 

sustentável. 

Encerrando a análise do viés social do PDI 2015-2019, temos que o plano remonta aos 

planos anteriores, com o discurso de que a Instituição está orientada, através desse documento 

institucional, para a busca do desenvolvimento sustentável local e regional por meio do 

atendimento das demandas sociais se valendo da própria ação do ensino regular, subsidiado 

por programas de pesquisa e extensão. 

Quanto à dimensão ambiental, o plano traz as diretrizes para implantação da 

autoavaliação institucional no âmbito do IFPB, onde se pode encontrar um ponto em que se 

menciona a questão ambiental na parte que trata da responsabilidade social, assim como posto 
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nos demais planos: ―a responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural‖ (PDI 2015-2019, p.187). Aqui se pode perceber que é de 

responsabilidade da Instituição promover a integração das dimensões social, ambiental e 

econômica. Só não está claro, ainda, como já questionado antes dos planos analisados, qual o 

embasamento teórico que a Instituição fez uso para concluir que suas ações devem priorizar 

as dimensões de modo integrado. Nesse plano, o termo sustentabilidade aparece com outras 

intenções, além do que foi posto pelo plano de 2010-2014, que fez a vinculação ao viés 

financeiro, o que denota que o elaborador se desprendeu um pouco da visão estreita de que a 

Instituição promove a sustentabilidade através de sua sustentação financeira. 

No que tange à operacionalidade das ações da Instituição, no sentido de atender às 

demandas ambientais, o plano se vale dos mesmos subterfúgios dos planos anteriores - os 

projetos de pesquisa e a extensão, além das ações regulares de ensino. Um ponto de 

diferenciação entre esse e o plano de 2010 é o destaque no desenvolvimento das atividades de 

extensão em que há ações de foro ambiental voltadas para questões que envolvem resíduos 

sólidos e recursos hídricos.  

Pode-se inferir que o governo federal, através das diretrizes normativas, pode ter 

influenciado, de certo modo, o estabelecimento dessas ações postas no plano de 2015, visto os 

programas, projetos e a legislação disposta pelo MMA, no período de 2010 até hoje, 

apontando para indícios do fenômeno do isomorfismo de forma coercitiva. O isomorfismo 

coercitivo é percebido pela conformação com as pressões formais ou informais postas por 

organizações que exercem domínio de recursos escassos, destacadamente os financeiros 

(CARVALHO; VIEIRA; GOULART, 2005). Segundo Powell e Dimaggio (1991, p.67), o 

isomorfismo coercitivo ―resulta de pressões formais e informais exercidas sobre organizações 

por outras organizações - das quais elas são dependentes - e por expectativas culturais dentro 

da sociedade em que funcionam‖.  

Como exemplo dessa pressão, podemos destacar o Plano de Logística Sustentável 

(PLS-MMA), elaborado pela Comissão Gestora do MMA – CPLS, conforme disposto na 

Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012, assim como Projeto Esplanada 

Sustentável (PES, instituído pela Portaria Interministerial MP/MMA/MME/MDS nº 244, de 6 

de junho de 2012. A explicação dada à institucionalização da sustentabilidade socioambiental 

por meio do isomorfismo coercitivo vem da ação de políticas ambientais, da imposição da 
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legislação, das agências reguladoras e da cobrança por parte da comunidade onde a 

organização se insere (CASTRO et al., 2010; LEAL, 2011; MUNCK; DIAS; SOUZA, 2010). 

Por fim, foi verificado o que há de discussões e ações práticas na Instituição que 

apontam um direcionamento para as demandas componentes da dimensão econômica. Assim 

como no plano anterior, a preocupação com o ―economicamente viável‖ ainda se mantém 

como parte do discurso central apresentado na proposta desse plano. Essa dimensão, de 

acordo com o que foi posto no plano, recebeu a mesma atenção da comissão elaboradora, 

apesar de o termo sustentabilidade ter sido empregado vinculado ao viés ambiental. Existe, 

exatamente igual ao proposto no plano anterior, uma sessão que trata da questão, que, da 

mesma forma do plano de 2010, foi intitulada de ―Demonstrativo de capacidade e 

sustentabilidade financeira‖.  

Usa-se o termo ―desenvolvimento sustentável‖ da mesma forma que foi empregado 

nos planos anteriores para abarcar a integração entre as dimensões, pois o discurso do 

elaborador é o mesmo: criar um ambiente propício ao atendimento das demandas ambientais, 

sociais e econômicas. Mas essa situação nos remete à reflexão feita na análise dos demais 

planos a respeito do real conceito que foi utilizado na elaboração desses documentos, porque, 

assim como o primeiro, o plano de 2010-2014 e o de 2015-2019 trazem a sustentabilidade 

atrelada ao viés financeiro, o que nos leva a entender que, para Instituição, a questão da 

sustentabilidade se resume ao fato de a Instituição ter a capacidade de sustentar 

financeiramente seus propósitos institucionais ao longo do tempo. Além do mais, no plano de 

2015-2019, o termo foi utilizado atrelado ao viés ambiental o que reforça esta dúvida: essa 

integração entre as dimensões postas por todos os três planos de desenvolvimento 

institucional está no cerne de qual conceito? A princípio, o entendimento era de que deveria 

estar mais próximo do que advoga o desenvolvimento sustentável, mas, com o passar do 

tempo e a renovação do corpo gestor, o termo sustentabilidade ganhou mais espaço nas ações 

institucionais. Então, quais as acepções do elaborador e do corpo dirigente sobre esses termos, 

pois é necessário ter clareza para a proposição de ações efetivas no atendimento das questões 

da ordem econômica, social e ambiental?  

Feitas as análises dos planos de desenvolvimento institucional, em que foram 

identificadas as disposições e as diretrizes da rede IFPB, que a Instituição dispõe para 

conseguir atingir seus objetivos organizacionais, buscando alinhar tais objetivos às questões 

relacionadas com a sustentabilidade, na próxima sessão, é feita uma busca de caráter micro, 

no âmbito do Campus João Pessoa, para identificar e descrever as ações postas pelo campus 

para atender às demandas de sustentabilidade conforme os direcionamentos dos PDIs.  
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4.4 PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DO IFPB – CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Nesta seção, são apresentadas as ações que o IFPB – Campus João Pessoa - vem 

trabalhando no âmbito institucional para atender ás demandas de sustentabilidade.  

A busca, inicialmente, foi orientada pela direção geral e pela diretoria de 

administração e planejamento financeiro, e as informações coletadas nesses setores foram 

oriundas de entrevistas não estruturadas. Em consonância com o que aponta o plano de 

desenvolvimento institucional vigente, um dos componentes da função social do IFPB é de 

promover o desenvolvimento pleno dos seus alunos e de prepará-los para serem agentes 

transformadores da realidade do município, do estado, do país e do mundo, visando eliminar 

as desigualdades regionais e locais, em um contexto de desenvolvimento sustentável, na 

perspectiva de proporcionar a igualdade social. Nesse sentido, destacam-se o Curso Técnico 

em Controle Ambiental e o Curso Superior em Gestão Ambiental como instrumentos de 

promoção de sustentabilidade na Instituição. Além de referenciados no PDI, esses cursos 

também foram apontados pelos diretores como promotores de sustentabilidade na Instituição.  

Seguindo orientações da direção geral, buscaram-se informações na COPEX, órgão 

responsável pelas demandas de pesquisa, extensão e inovação no campus, onde foram 

encontradas duas grandes iniciativas de promoção da sustentabilidade: o Programa Gestão 

Sustentável (PGS), cuja primeira versão foi apresentada em 2014, e a Semana de Ciência e 

Tecnologia (STC), considerada como o maior evento representativo dos saberes 

implementados em nível acadêmico e administrativo do Campus João Pessoa. Destacam-se, 

também, as iniciativas propostas pela própria Diretoria de Administração e Planejamento 

Financeiro do Campus, com o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, desenvolvido pelo 

Campus, que demonstra o empenho da Instituição na busca por avanços no processo de gestão 

de seus resíduos sólidos, e a semana do servidor, intitulada de Semana 10, evento realizado 

em comemoração ao dia do servidor público.  

Por fim, há um evento proposto pela Unidade Acadêmica de Gestão do Campus João 

Pessoa, denominado de Salão de Sustentabilidade e Meio Ambiente do IFPB: Atuação 

Sustentável. Esse evento está na sua segunda edição, e sua proposta é de cooperar com a 

introdução de temas relacionados à sustentabilidade e à fundação de uma cultura 

organizacional, no seio da comunidade acadêmica, que corrobore os esforços em torno da 

coleta seletiva do lixo interno da Instituição. Cabe salientar que o projeto do Plano de Gestão 

de Resíduos Sólidos do Campus João Pessoa será exposto no evento nessa edição. 
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4.4.1 Programa Gestão Sustentável - PGS 

 

O IFPB, através da Direção geral e da Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX), 

instituiu o Programa de Gestão Sustentável do IFPB – Campus João Pessoa – que surgiu da 

necessidade iminente, em sua primeira versão, que foi posta no ano de 2014, de se fazer um 

diagnóstico aprofundado das necessidades organizacionais, ambientais e educacionais do 

Campus, identificadas através dos diálogos estabelecidos com estudantes e servidores das 

diversas áreas de conhecimento e atuação institucional. 

O programa tem como bases teóricas sete áreas de concentração, a saber: 1. 

Tecnologias assistivas: nesse eixo, contemplam-se os estudos que levantem as viabilidades e 

as necessidades de todo o conjunto de recursos e serviços que contribuem para proporcionar 

ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover 

vida independente e inclusão; 2. Tecnologias alternativas sustentáveis: nesse eixo, 

consideram-se os estudos que levantem as viabilidades e as necessidades de implementar 

formas mais sustentáveis, tomando como referência as condições atuais existentes e os 

indicativos de melhorias nas formas de consumo energético e de materiais; 3. Tecnologias da 

construção sustentável: nesse eixo, consideram-se os estudos sobre as viabilidades e as 

necessidades de implementar formas mais sustentáveis direcionadas aos espaços físicos, 

considerando suas funcionalidades, a eficiência e a eficácia em seu uso; 4. Acessibilidade e 

segurança: esse eixo está direcionado ao levantamento das necessidades de melhorar a 

acessibilidade e a segurança em relação à estrutura física e à gestão da informação no 

Campus; 5. Gestão de resíduos e logística reversa: nesse eixo, está direcionado o 

levantamento das necessidades de melhorias no processo de orientação e gestão dos resíduos 

em geral gerados no IFPB, incluindo-se também estudos de viabilidade da aplicação da 

logística reversa (LR). A implantação de sistemas de logística reversa visa à inclusão da 

responsabilidade pós-consumo a fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e 

consumidores em geral; 6. Qualidade de vida: esse eixo está direcionado ao levantamento das 

necessidades de melhorar o processo de orientação, gestão e desenvolvimento de ações que 

visem melhorar a qualidade das relações interpessoais no Campus, a convivência com o seu 

entorno (espaço social mais próximo do IFPB-JP) e minimizem situações de deficiência no 

processo da gestão administrativa, do ensino e da aprendizagem; 7. Cultura e memória: esse 

eixo está direcionado ao levantamento das necessidades de melhorias no processo de 
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orientação, gestão e desenvolvimento de ações direcionadas à valorização da diversidade 

cultural do IFPB e à preservação da memória institucional e arquivística. 

O PGS se propõe a cumprir os seguintes objetivos e princípios, em que se destacam a 

promoção de ações de conservação dos recursos naturais do Campus, numa perspectiva do 

uso racional dos recursos, visando reduzir o consumo e valorizar as áreas verdes; promover 

um ambiente saudável com ênfase na acessibilidade, na segurança física, na informação, na 

valorização cultural e no acervo memorial, dentro do Campus; estimular estudos visando a 

tecnologias sociais e alternativas inovadoras para ampliar a sustentabilidade do Campus; 

resgatar conhecimentos e as experiências dirigidas à sustentabilidade existentes no Instituto, 

apoiando-os e ampliando sua abrangência. Assim, o incentivo à Instituição na formulação de 

uma política de gestão participativa visa conduzir o Campus como modelo de gestão pública e 

de sustentabilidade para a sociedade, com ênfase no fenômeno da sustentabilidade na 

administração pública, conforme prevê o Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012 (IFPB, 

2017). 

 

4.4.2 Semana de Ciência e Tecnologia (STC) 

 

A Semana de Ciência e Tecnologia (STC) é o maior evento representativo dos saberes 

implementados, em nível acadêmico e administrativo, do Campus João Pessoa. No ano de 

2015, esse evento abordou o tema ―A ciência e a tecnologia alimentando a educação: interface 

de saberes‖ e foi um momento de encontro e multiplicidade dos saberes que envolveu cinco 

eixos temáticos: GESTÃO E SUSTENTABILIDADE; INTEGRAÇÃO ESCOLA 

COMUNIDADE; INOVAÇÃO E TECNOLOGIA; ARTE, CULTURA E DESIGN; 

EDUCAÇÃO E ESPORTE. O evento contou com atividades destinadas ao público em geral, 

que envolveu o corpo discente, servidores, empresas e pessoas da comunidade, proporcionou 

a oportunidade para que a população conhecesse e discutisse os resultados, a relevância e o 

impacto dos projetos desenvolvidos pela Instituição. O objetivo dessa iniciativa é de fomentar 

conhecimentos sobre a pesquisa, a extensão e a inovação, ultrapassando as fronteiras 

acadêmicas. O evento também contou com uma programação bastante diversificada, com 

apresentação e mostra de trabalhos científicos e tecnológicos sobre programas e projetos de 

pesquisa, extensão e inovação do Campus, além de minicursos, oficinas, competições, 

exposições e apresentações culturais. Todas as atividades propostas objetivaram expor para a 

comunidade as diversas experiências vivenciadas no IFPB - Campus João Pessoa (IFPB, 

2017).  
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4.4.3 Plano de gestão de resíduos sólidos do IFPB - Campus João Pessoa 

 

A gestão dos resíduos sólidos domésticos do IFPB - Campus João Pessoa - está sendo 

implementada e procura atendera os dispositivos legais, com destaque para  o Decreto nº 

5.940/2006 e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, Lei nº. 12.305/2010. As ações 

postas pela Instituição têm a oportunidade de prover registros quantitativos para o Plano de 

Logística Sustentável (PLS), conforme dispõe a Instrução Normativa nº 10, de 12 de 

novembro de 2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Para tanto, em 29 de março de 

2016, foi instituída, através da Portaria nº 989/2016, a Comissão Diretora de Gestão dos 

Resíduos Sólidos para Implantação da Coleta Seletiva Solidária no Campus João Pessoa. 

O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS, desenvolvido no Campus João Pessoa, 

demonstra o empenho da Instituição na busca por avanços no processo de gestão de seus 

resíduos sólidos, resgatando um primeiro projeto que deu início às ações de coleta seletiva 

ainda no exercício de 2006. A proposta apresentada retrata tanto o empenho na retomada das 

ações que ficaram defasadas ao longo desse período temporal, quanto as dificuldades 

vivenciadas pela Instituição, no sentido de continuar com as práticas de envolvimento e 

capacitação da comunidade do Campus e atuar na separação dos resíduos produzidos, 

comprometendo, assim, a continuidade do projeto pioneiro. Esse cenário retrata o 

distanciamento existente entre o cumprimento do regramento legal vigente e as ações de 

gestão do Campus.  

Ressalta-se, ainda que a efetiva gestão de resíduos sólidos se desdobra em inúmeros 

benefícios, entre tantos, a redução da sobrecarga do envio de resíduos para os aterros 

sanitários, que estão experimentando o esgotamento precoce de suas capacidades projetadas, 

bem como a redução no consumo de energia e da água, que vem se tornando rapidamente 

recurso escasso e de alto custo de tratamento.  

Considerando que a obediência aos dispositivos legais vigentes é ponto 

inquestionável, a gestão institucional ainda reconhece que a legislação voltada para os 

resíduos não apenas organiza sua classificação, o tratamento e destinação como oportuniza a 

uma Instituição de ensino, pesquisa e extensão, como a nossa, um vasto campo de 

possibilidades que ultrapassam os muros físicos e fomentem um amplo campo de 

desenvolvimento de pesquisas e ações de extensão, gerando, ainda, nos agentes e nas 

comunidades nelas envolvidos, a incorporação de boas práticas e a consolidação de uma 
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consciência de sustentabilidade e de responsabilidade socioambiental. 

A elaboração do PGRS fundamentou-se no regramento legal vigente, em referências 

bibliográficas existentes sobre a temática considerada, em registros de ações anteriores já 

implementadas no próprio Campus, como o PGIRS implantado em 2008, em observações e 

consultas efetuadas em outras instituições públicas que já vêm implementando suas ações de 

manejo de resíduos sólidos, bem como no levantamento quali-quantitativo dos resíduos 

sólidos gerados na própria Unidade.  

Como referências legais vigentes, foram considerados os seguintes instrumentos:  

 

 A Constituição Federal (Artigo 225); 

 A Lei nº 12.305, de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; 

 O Decreto nº 7.404, de 23/12/2010, que regulamenta a Lei n
o
 12.305, cria o 

Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 

Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e dá outras 

providências; 

 Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado da Paraíba - Relatório Síntese -

Versão Preliminar para Consulta Pública - Datado de 25/06/2014;  

 O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de João Pessoa – 

2014; 

 A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), elaborada pelo Ministério 

do Meio Ambiente (MMA);  

 O Manual de Orientação: planos de gestão de resíduos sólidos, obra conjunta do 

MMA e do ICLEI (Internacional Council for Local Environmental Initiatives - 

Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais) - Brasil;  

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  

 As Resoluções pertinentes ao CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

– CONAMA. 

 

Ainda no final do exercício de 2015, destacaram-se as atividades de um grupo pioneiro 

de servidores interessados em atuar na implantação das ações apresentadas pelo plano. A 

primeira reunião foi formalizada no dia 20 de janeiro de 2016, com um primeiro núcleo de 

servidores que se voluntariaram a compor a referida Comissão. Ao longo desse período, que 
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antecedeu a publicação da referida portaria, algumas reuniões foram realizadas com o objetivo 

específico de planejar as primeiras ações a serem implementadas. Para isso, foi estruturado 

um núcleo primário de agentes que deram início às ações que impulsionaram a implantação 

desse Plano (IFPB, 2017).  

 

4.4.4 Semana do servidor 

 

A semana do servidor no IFPB, Campus João Pessoa, assim intitulada Semana 10, é 

um evento realizado em comemoração ao dia do servidor público. Promovido pela Diretoria 

de Administração e Planejamento, com a participação do Departamento de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas, o evento busca contemplar ações que integram bem-estar físico 

e emocional, valorização e reconhecimento, além de outras ações em favor de 

sustentabilidade ambiental. Assim, tais ações compreendem o Programa de Promoção Social e 

Qualidade de Vida nos três eixos: Saúde, Clima Organizacional e Responsabilidade 

Socioambiental. O evento já acontece em sua V versão, e este ano tem como tema: ―Sustenta 

Servidor, o mundo precisa de você!‖ (IFPB, 2017).  

 

4.4.5 II Salão de Sustentabilidade e Meio Ambiente do IFPB: atuação sustentável 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – campus João 

Pessoa - tem procurado adequar suas práticas processuais com vistas a minimizar os impactos 

causados ao meio ambiente. O passo seguinte a ser adotado pelo campus João Pessoa do IFPB 

consiste em implantar a separação do lixo interno para fins de reciclagem. Para tal, lixeiras 

específicas para a coleta seletiva estão sendo instaladas em todo o campus. Todavia, para 

além da infraestrutura, o maior desafio reside na mudança cultural. A comunidade acadêmica 

terá de se adaptar à nova realidade socioeconômica, em que o cuidado com o meio ambiente e 

o apelo a práticas sustentáveis são imperativos. 

O referido salão tem o objetivo de contribuir para o alcance das metas institucionais do 

Campus João Pessoa do IFPB e somar esforços em torno das diretrizes constantes no plano de 

desenvolvimento institucional. Sua área temática principal será ―coleta seletiva‖.  

O evento propõe articular: 
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 Salão, com exposição de instituições convidadas que trabalhem com as temáticas 

sustentabilidade e meio ambiente, com ênfase em coleta seletiva e reciclagem de 

lixo; 

 Exposição de peças de artesanato confeccionadas por artistas locais a partir de 

materiais reciclados; 

 Apresentações culturais e intervenções artísticas, que contribuam com a reflexão 

sobre temas caros à sustentabilidade, mormente a importância da reciclagem do 

lixo; 

 Welcome-coffee, na abertura do evento, para recepcionar os expositores e os 

visitantes. 

 

A ideia precípua é de cooperar com a introdução de temas relacionados à 

sustentabilidade e à fundação de uma cultura organizacional, no seio da comunidade 

acadêmica, que colabore com os esforços em torno da coleta seletiva do lixo interno da 

Instituição. O tema a ser adotado para o salão deve repetir o lema escolhido para a campanha 

de coleta seletiva solidária do campus: ―Atuação sustentável‖. 

Os estandes dos parceiros convidados serão montados no pátio principal do Campus, 

local privilegiado para o contato com alunos, servidores e funcionários terceirizados do IFPB, 

que não precisarão de qualquer inscrição prévia para participar do referido evento. O Salão 

será divulgado antecipadamente na comunidade acadêmica. 

Além de se voltar para a comunidade acadêmica do IFPB João Pessoa, o evento será 

aberto à comunidade externa, principalmente a estudantes e professores de escolas da rede 

pública da região. As escolas convidadas a participar do salão serão listadas a partir da 

indicação dos próprios discentes membros da comissão organizadora do evento. Estudantes 

dos Cursos Técnicos em Eventos e Secretariado serão envolvidos na operacionalização. 

Assim, ao mesmo tempo em que buscará a conscientização em torno de temas 

relacionados à coleta seletiva e à reciclagem, o II Salão de Sustentabilidade e Meio Ambiente 

do IFPB contribuirá com os esforços dos Cursos Técnicos Integrados em Eventos na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos e Técnico Subsequente em Secretariado em 

promover a prática profissional entre seus alunos, estimular novas práticas e difundir a 

cidadania por meio de atividades que contribuam para a formação de cidadãos cônscios 

(IFPB, 2017). 
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4.5 ANÁLISE DO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

Nesta seção, apresentam-se os resultados do estudo de caso e a análise do processo de 

institucionalização. As análises são explicitadas considerando-se as unidades de análise 

pertinentes ao processo de institucionalização do tema sustentabilidade (habitualização; 

objetificação; sedimentação; legitimação; isomorfismo). 

Iniciando a análise do processo de institucionalização, Zucker (1977, p.726) apresenta 

o argumento de que a institucionalização não é simplesmente uma questão de estar presente 

ou ausente, uma questão binária, mas ―uma variável, com diferentes graus de 

institucionalização que alteram a persistência cultural que pode ser esperada. ‖ Esse 

pensamento se contrapõe aos dizeres de Owen-Smith (2011), que enunciam que os estudos 

voltados para o processo de institucionalização têm convergido para o tratamento do conceito 

como tal, ou seja, é institucionalizado ou não é. Porém, esses mesmos autores advertem que 

esse prisma de análise acaba por ignorar que a institucionalização é um processo. Dessa 

forma, ―as práticas, estruturas, regras e convenções podem ser institucionalizadas para um 

grau maior ou menor‖ (OWEN-SMITH 2011, p.5). Resumidamente, pode-se afirmar que a 

institucionalização é uma questão de grau. 

A institucionalização, sob a ótica de Tolbert e Zucker (1999), é um conjunto 

sequencial de processos que eles denominam de habitualização, objetificação e sedimentação, 

que apontam para a variabilidade nos níveis de institucionalização. Os estágios da 

institucionalização, descritos pelos autores, significam o estado em que os processos se 

encontram e que são chamados de estágio pré-institucional (habitualização), estágio semi-

institucional (objetificação) e estágio de total institucionalização (sedimentação). Os autores 

se mostram convictos de que o grau de institucionalização é um encadeamento linear de 

eventos ordenados temporalmente, portanto não podem existir concomitantemente no mundo 

real. 

Considerando o Modelo de Institucionalização de Tolbert e Zucker (1999), na próxima 

seção, apresenta-se a análise do processo de institucionalização da sustentabilidade no IFPB – 

Campus João Pessoa. 

 

4.5.1 Primeira fase processo de institucionalização 

 

Na categoria habitualização, foram estudadas três subcategorias, a saber: inovação 

(ação que resulta em modificações fundamentais que provocam ruptura ou melhoria contínua 
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em busca do aperfeiçoamento dos serviços); estrutura (a forma pela qual o trabalho é dividido 

em tarefas diferentes e como são coordenadas) e política e procedimentos (os novos arranjos 

organizacionais adquirem políticas e procedimentos específicos dentro da organização). Tais 

subcategorias foram criadas a partir da teoria de Tolbert e de Zucker (1998), que referem que 

essa fase inicial, conceituada como habitualização ou pré-institucionalização, inicia-se com a 

adoção de novos arranjos estruturais. É quando acontece a normalização das novas estruturas 

em políticas e procedimentos da organização (TOLBERT; ZUCKER, 1998).  

Referente à primeira subcategoria do processo de habitualização - a inovação - os 

respondentes foram questionados sobre quais as modificações percebidas na Instituição a 

partir da implementação da sustentabilidade, como se processou a inserção da 

sustentabilidade e quais as interferências que o processo sofreu.  

Em se tratando da inovação, dos dez entrevistados, quatro entendem a sustentabilidade 

como uma inovação proporcionada pela gestão da Instituição e que, de certa medida, 

causaram modificações em alguns processos, procedimentos e comportamentos. Brasil (2007) 

aponta que a inovação envolve mudanças significativas (tecnologia, métodos, valores) para 

aperfeiçoar os serviços e os produtos de uma organização. A organização deve ser conduzida 

e gerenciada de forma que a inovação se torne parte da cultura. A inovação aqui referida é 

vista como um processo de mudança no repertório de ações da Instituição.  

Para Koch e Hauknes (2005), é a implementação premeditada de agentes sociais, no 

contexto da atividade em questão, ou seja, fazer algo de forma diferente e deliberadamente, 

com fins de atingir certos objetivos, e a motivação para isso é modelada pelo ambiente do 

indivíduo. Então, para os entrevistados, a gestão tem proporcionado um ambiente para essas 

mudanças e propiciado momentos para criar ações inovadoras dentro da Instituição, como 

aponta a análise dos depoimentos. 

 

[...] quando a gente criou o núcleo de inovação a gente já começou, porque aí gente partir, 

porque antes era só uma coordenação que cuidava de tudo. Quando a gente criou esse 

núcleo de inovação a gente já passa a focar só nessa questão e aí, por exemplo, quando 

você diz assim a sustentabilidade com a inovação, quando você tem um setor que já cuida 

só disso, então a gente já tem número de patentes que estão sendo registradas 

(ENTREVISTADO 01). 

 

[...] a gente percebe alguns resultados interessantes, o desempenho de estudantes no 

campeonato de robótica e hoje eles alcançam até o nível internacional de competição, no 

âmbito esportivo a gente tem inúmeros estudantes hoje atletas de alto nível; relaciono isso à 

sustentabilidade, porque por traz dos bastidores tem uma ação da gestão que incentiva 

todas essas atividades, investindo tanto na formação docente, quanto no incentivo aos 

estudantes para atingir e participar desses momentos (ENTREVISTADO 02). 
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[...] A comissão de sustentabilidade criada no campus João Pessoa, presidida na diretoria de 

administração que visou justamente à coleta seletiva. o desenvolvimento de novas 

tecnologias e de novas ações e decisões que venham a promover a sustentabilidade como a 

implantação e a compra de lixeiras especificas para a separação do lixo de forma 

organizada, orgânica, reciclada e o que é de fato rejeito. (ENTREVISTADO 06) 

 

[...] questão da coleta seletiva que, na verdade, esse projeto de trabalhar com os resíduos 

sólidos e isso foi, na verdade, o que deixou muito mais latente para toda a comunidade que 

o campus João Pessoa está fazendo alguma coisa pela sustentabilidade, é o que tornou mais 

latente. (ENTREVISTADO 09) 

 

A inovação foi entendida também, por dois entrevistados como uma mudança 

atitudinal das pessoas, que acabaram por proporcionar modificações no pensamento da 

comunidade acadêmica, composta de docentes, discentes e técnicos administrativos.  

A Escola Nacional de Administração Pública – ENAP - entende como iniciativas 

inovadoras mudanças em práticas anteriores, através da inclusão de novos elementos da 

gestão pública ou uma combinação nova dos mecanismos existentes, que produzam resultados 

positivos para o serviço público e para a sociedade (ENAP, 2008). Nesse caso, a 

sustentabilidade, de acordo com a análise das falas, foi considerada como um fator de 

mudança, em que algumas velhas práticas foram abandonadas e outras foram sendo 

desenvolvidas. Assim, inicia-se um movimento entre os atores da Instituição, no sentido de 

agir e de pensar sobre a preservação dos recursos dispostos. 

 

[...] modificações percebidas é a própria cultura, que as pessoas vão adquirindo no decorrer 

do tempo. A própria mudança de comportamento que acaba reverberando as pessoas do 

ponto de vista da preservação, tanto interna quanto externamente. (ENTREVISTADO 08) 

 

[...] Aí a inovação como elemento que propicia um pensar diferente aí ela realmente 

propicia a ação do saber e o conhecimento. Então a inovação tem esse caráter, caráter de 

trazer o envolvimento, esse caráter de fazer com que as pessoas pensem de uma maneira 

diferente daquilo que se está fazendo. Então nesse sentido você dá essa possibilidade à 

ampliação desse conhecimento, desse saber que está sendo realizado aqui dentro. 

(ENTREVISTADO 10) 

 

Percebeu-se, também, nas falas de alguns dos entrevistados, que a sustentabilidade 

como inovação ainda não é tão visível na prática e se restringe à intenção de buscar ações 

sustentáveis como forma de inovar na Instituição. 

Cabe salientar que o pensar com sustentabilidade foi considerado como inovação. Isso 

é perceptível na maioria das declarações, porém, para alguns, há uma distância entre o pensar 

e o agir, ou seja, a materialização do pensamento em forma de projetos, programas e ações. 

Isso pode ter sido impactado por falta de divulgação, o que culmina na dificuldade de difundir 

a inovação. Girardi (2010) aponta que a difusão e a adoção são processos por meio dos quais 

a inovação é divulgada para os potenciais adotantes, ou seja, a difusão de novas ideias.  
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[...] Então, na prática, eu não consigo perceber ainda efetivamente inovações nesse sentido, 

o que eu percebo é uma busca e que eu consigo analisar é a necessidade que a gente tem de 

mudança de concepção das pessoas. a inovação para mim está nas atitudes das pessoas que 

ainda não considero e não consigo perceber efetivamente isso. (ENTREVISTADO 04) 

 

[...] Eu acho que pouco. A gente não pode dizer que não teve nenhum, alguma coisa foi 

modificada, mas é muito pouco. (ENTREVISTADO 07) 

 

Ainda sobre a subcategoria de inovação, os entrevistados foram questionados acerca 

de como se processou a inserção da sustentabilidade e quais interferências o processo sofreu. 

Metade dos entrevistados sustenta que a inserção da temática sustentabilidade, como inovação 

na Instituição, surgiu e foi orientada a partir de políticas e das imposições legais ao tema. 

 

[...] a inserção da sustentabilidade é quando se você falar na sustentabilidade ambiental 

com os próprios regramentos que já foram instituídos pelo governo federal, a gente só tem 

que cumprir né. (ENTREVISTADO 01) 

 

[...] algumas ações foram baseadas na legislação, então ela teve intervenção governamental, 

pois teve que cumprir a legislação. (ENTREVISTADO 03) 

 

[...] O que eu consigo perceber é em termo de políticas educacionais, várias políticas vêm 

sendo implementadas. (ENTREVISTADO 04) 

 

[...] talvez a imposição legal que você tem, se não me engano, uma lei impondo aquele 

plano de logística sustentável que impõem de forma imperiosa que você tenha uma política 

de sustentabilidade na Instituição. (ENTREVISTADO 09) 

 
O entrevistado 10, apesar de acreditar que o movimento feito pela Instituição no sentido da 

sustentabilidade transpassa a questão legal apontando que no seu entendimento é mais uma 

questão de conscientização, o mesmo ainda credita certo mérito ao imperativo legal 

corroborando com os depoimentos anteriores. 

 
[...] Eu sempre digo que a gente é estar em um caminhar, nós precisamos nos sensibilizar, 

sensibilizar toda a comunidade para essa questão da sustentabilidade. Mas eu digo sempre 

que não é por uma imposição legal, acho que a via da imposição legal é de fato 

importante, porque temos a reflexão da penalização de você de fato fazer o 

cumprimento legal, mas eu acho que a conscientização é que nos dá um respaldo pelo 

fundamento muito maior. (ENTREVISTADO 10, GRIFO NOSSO) 

 

A outra metade se posicionou no sentido de acreditar que o processo de inserção da 

temática foi posto e direcionado por ações internas à própria Instituição. Para essa parte dos 

entrevistados, o processo teve influência de um setor específico, que, dentro da estrutura da 

Instituição, é denominado de coordenação de pesquisa, extensão e inovação – COPEX - setor 

onde são coordenados projetos de diferentes temáticas.  

O exemplo que ratifica a importância dessa coordenação na promoção de eventos que 

propiciam o debate e a difusão de conhecimento em várias temáticas, inclusive em 

sustentabilidade, é a Semana de Ciência e Tecnologia (STC), considerada o maior evento 
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representativo dos saberes implementados em nível acadêmico e administrativo do Campus 

João Pessoa e que, no ano de 2016, abordou o tema ―A ciência e a tecnologia alimentando a 

educação: interface de saberes‖ e foi um momento de encontro e multiplicidade dos saberes 

que envolvem vários eixos temáticos, em que podemos destacar os eixos de Gestão e 

Sustentabilidade e Inovação e Tecnologia. 

 

[...] eu volto mais ainda para as ações internas, acho que a gestão do campus, ela tem 

utilizado dos recursos liberados para essa escola e tem tentado aproveitar o máximo esses 

recursos, desenvolvendo essas ações que impactam no desenvolvimento da 

sustentabilidade. (ENTREVISTADO 02) 

 

[...] a institucionalização veio através desse programa de pesquisa relacionado com a 

COPEX, que desenvolve em várias frentes como eu falei da utilização da água, da energia, 

dos espaços físicos, por aí. (ENTREVISTADO 05) 

 

[...] É tanto que nós temos a coordenação, COPEX, a coordenação de pesquisa e extensão 

que tem desenvolvido eixos de pesquisa voltados para a sustentabilidade como projetos 

como Área molhada, que você tem corrigido as falhas com vazamentos hidráulicos, como 

também projetos para captação de águas, o reaproveitamento de águas e também com até 

na coordenação de meio ambiente. (ENTREVISTADO 06) 

 

[...] A gestão do campus está sempre apoiando os projetos de sustentabilidade. Em termos 

de apoio da comunidade como um todo a gente nota que muitas vezes falta o interesse das 

pessoas em poder participar desses projetos e contribuir. (ENTREVISTADO 07) 

 

[...] Eu lembro que houve alguns momentos de formação, algumas reuniões, até tem um 

programa de gestão sustentável, um projeto, que ele vai buscar várias linhas e eu acho que a 

interferência maior é a resistência de mudança de cultura e de hábitos das pessoas de 

perceberem como importante. (ENTREVISTADO 08) 

 

Mesmo com algumas respostas insuficientes e com outras que se apresentaram de 

certa maneira não tão positivas, pode-se avaliar, a partir dos depoimentos analisados, que a 

sustentabilidade foi considerada como uma inovação que, de forma mais ou menos 

perceptível, causou modificações nas ações postas pela Instituição.  

Pinho e Jacobi (2006, p.8) referem que as inovações estão ligadas a mudanças e se 

caracterizam de diversas formas: 

 

A inovação na gestão pública pode ser caracterizada em programas com objetivos, natureza 

e desenhos diversos. Inovar implica introduzir mudanças dentro de uma ordem existente ou 

planejada e, portanto, alterar elementos e introduzir aspectos valorativos, seja em 

instituições, em métodos, em técnicas, em formas organizacionais, em avaliação, em 

atitudes, em relações sociais, em componentes materiais, etc., é sempre inovar em relação a 

algo. 

 

Reforçando esse posicionamento, Quinello e Nascimento (2009, p.5) argumentam que, 

para que a ―inovação ocorra contínua e eficientemente dentro de um ambiente complexo, 

como o organizacional, é preciso reconhecer que o seu processo esteja institucionalizado‖. 
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Assim, quando o processo é institucionalizado, tende a ampliar a vantagem competitiva dos 

produtos ou serviços ofertados, com sustentabilidade e legitimidade aos olhos de seus 

beneficiários (QUINELLO; NASCIMENTO, 2009).  

Pode-se classificar a inovação identificada, quanto ao tipo, como incremental, pois, 

apesar de uma parte dos entrevistados entender que não são tão visíveis as modificações 

propostas pela inserção da sustentabilidade, os depoimentos da maioria mostraram alguns 

exemplos práticos de mudança de comportamento, como a proposição de ações e o 

desenvolvimento de estruturas voltadas para a destinação de resíduos e as questões relativas à 

economia de recursos naturais, como água e energia. Para Gallouj (2002), a inovação 

incremental se apresenta como a ocorrência de aperfeiçoamento das características finais do 

produto, por meio da adição ou substituição de componentes dos vetores por novas 

características.  

No caso do IFPB, campus João Pessoa, um dos entrevistados falou que havia gestores 

que já trabalhavam há certo tempo fazendo alguma coisa parecida com sustentabilidade, 

mesmo sem entender seu conceito. Então, promoviam algumas pequenas ações na Instituição 

que davam característica de aplicação do conceito de sustentabilidade, reforçado pelo 

entrevistado muito no empirismo. Hoje, conforme visto nos documentos e nas ações da 

Instituição, podemos perceber que essas ações são encaradas de uma forma mais sistemática e 

vistas pela gestão como necessárias à atuação do campus e merecedoras de constante 

aperfeiçoamento.  

 Outro ponto analisado na categoria habitualização foi a subcategoria estrutura. De 

acordo com Mintzberg (2003, p.12), ―a estrutura de uma organização pode ser definida 

simplesmente como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas 

distintas e depois, com a coordenação é realizada entre as tarefas‖. Sobre o surgimento da 

ideia de inserir a sustentabilidade nas ações da Instituição, percebeu-se que o que movimentou 

a concepção da estrutura para o atendimento das demandas de sustentabilidade foi a legislação 

colocada pelo órgãos superiores para o tema, o que pode ser comprovado pelos dados 

encontrados nos sítios do governo federal, onde foram verificados vários dispositivos de 

orientação para a proposição de estrutura própria para as instituições públicas quanto à 

temática sustentabilidade.  

Os depoimentos também revelaram que, além de acreditar que a estrutura que a 

Instituição detém originou-se do regramento legal, alguns entrevistados acreditam que a 

estrutura é oriunda de movimento interno da comunidade acadêmica, em consonância com as 

diretrizes estratégicas postas pela gestão da rede IFPB. Uma das diretrizes estratégicas 
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constante nos PDIs dá conta de que a ampliação, a diversificação e a consolidação da 

capacidade de desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, assim como o 

desenvolvimento da inovação tecnológica passam pelo estímulo à criação de núcleos/grupos 

de pesquisa, pela intensificação da formação de pesquisadores, pela estruturação e valorização 

das ações de fomento à pesquisa e à inovação e da exploração de oportunidades de pesquisa 

no âmbito das cadeias produtivas locais e regionais, assim como pela estruturação e pela 

consolidação de programas de pós-graduação (PDI 2015-2019). 

Assim, com a ampliação da dimensão estratégica das atividades de pesquisa científica 

e tecnológica, inovação tecnológica e pós-graduação, o IFPB tende a desenvolver massa 

crítica em suas áreas de atuação, formulando programas e projetos de pesquisa que 

contemplem as diversidades regionais e que agreguem competências individuais e 

institucionais para a busca de soluções de problemas sociais. 

 

[...] A sustentabilidade aqui vem do regramento que já existe, da legislação que você tem 

que cumprir. (ENTREVISTADO 01) 

 

[...] eu estou na Instituição há oito anos e percebo que ela ganhou maior ênfase de três anos 

para cá, a gente vê com a Copex, a gente vê com os cursos também da área ambiental, a 

gente vê uma atuação forte na área de infraestrutura com designer, a área de gestão que 

inclusive todos têm disciplinas voltadas a essa área. (ENTREVISTADO 02) 

 

[...] dois caminhos, a legislação que nos obriga enquanto gestão de uma unidade do 

governo a realizar e outra ações especificas de pessoas que já estão entrosadas nesse tipo de 

ação e são defensores. (ENTREVISTADO 03) 

 

[...] existe o projeto da diretoria de administração de inserção de várias ações, eu não 

conheço todas, mas já existe algumas iniciativas desse ponto de vista de conscientização de 

busca de banners, de mudanças das lixeiras dos formatos, é o que eu tenho conseguido 

perceber. (ENTREVISTADO 04) 

 

[...] A partir da legislação de 2016, já tinha uma legislação que já apontava para as 

instituições, na aquisição de bens, na produção de serviços e na prioridade de empresas que 

são sustentáveis e da própria sociedade. Então eu acho que isso motivou a administração a 

adotar esse comportamento sustentável. (ENTREVISTADO 06) 

 

[...] Pensando na parte de resíduos, de coleta de resíduos, veio de projetos da própria 

comunidade, de professores que são envolvidos com área de meio ambiente e que 

propuseram projetos de coleta seletiva. E a parte de economia de água e de luz, aí partiu da 

gestão, principalmente quando nós vimos que as contas de água e de luz estavam muito 

elevadas e começamos a pensar em como reduzir o consumo de água, como reduzir o 

consumo de energia, não só reduzir, mas utilizá-la de forma mais consciente. 

(ENTREVISTADO 07) 

 

[...] Eu acho que a ideia veio de forma forçosa, o imperioso legal que você teria que fazer. 

Não foi a decisão das pessoas e não vamos fazer porque é bonitinho, porque é bom, 

sustentabilidade está na moda, o campus precisa entrar. (ENTREVISTADO 09) 

 

Quando questionados sobre se havia dependência de instituições como o Ministério de 
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Educação e Cultura - MEC e/ou outro órgão do governo federal para atuar nas demandas de 

sustentabilidade e se tais instituições estariam envolvidas na implementação da 

sustentabilidade no Instituto, os entrevistados informaram que, apesar de certa dependência 

orçamentária e financeira para a gestão atuar e da influência desses órgãos como 

estabelecedores de políticas públicas, a maioria entendeu não haver dependência para 

movimentar a estrutura no caminho de ações mais sustentáveis. Essa é uma questão de 

priorização no uso dos recursos e no planejamento das ações. 

 

[...] O governo federal quando ele institui uma política, ele institui estabelece as regras, 

estabelece os regulamentos, aí assim cada gestor tem que tomar ação para organizar aquilo 

que está lá ou instituir a gente não tem que esperar vim ninguém para dizer, além das regras 

que já foram ditas, porque aqui a gente não está simplesmente criando algo da cabeça de 

alguém. (ENTREVISTADO 01) 

 

[...] No momento eu não vejo muitos parceiros ou muitos órgãos nessa linha, apenas 

legislação que foram postas e que o MEC é signatário, mas que em forma de nos dá 

subsidio ou apoio não, uma dependência legal. (ENTREVISTADO 03) 

 

[...] Eu penso que elas estão envolvidas enquanto políticas educacionais, não vejo que a 

gente dependa do MEC. Acho que a gente depende mesmo de uma política institucional do 

campus mesmo, assumi essa proposta de sustentabilidade do campus João Pessoa que 

passa pelo currículo também. (ENTREVISTADO 04). 

 

[...] Para fazer sustentabilidade não. Eu acho que para fazer sustentabilidade depende de 

uma atitude interna mesmo do campus. (ENTREVISTADO 07) 

 

[...] Eu não consigo enxergar, apesar da dependência das instituições existirem, mas eu não 

consigo enxergar como o MEC, até se o próprio MEC enquanto Instituição e 

hierarquicamente acima, consegue ter essa compreensão da perspectiva da sustentabilidade 

para os institutos. Eu vejo muito como uma ação local do campus João Pessoa e também 

do instituto da Paraíba. (ENTREVISTADO 08) 

 

[...] Na minha ótica, você pode achar que ou o MEC ou o governo federal de forma ampla, 

mas eu acho que não. Na verdade, você precisa partir do seu orçamento, você enquanto 

autonomia que você tem por ser uma autarquia, uma autonomia administrativa de decidir 

como se aplica os recursos, então você pode também destinar lá no seu planejamento 

orçamentário como é que você vai gastar e como é que você pode destinar, ou seja, eu vou 

trabalhar com uma ação que eu vou tentar implantar. (ENTREVISTADO 09) 

 

[...] Eu não diria que diretamente do ponto de vista do apoio do suporte. Claro que o 

financiamento todo da nossa Instituição é por via governo federal, o financiamento 

praticamente 100% vem do governo federal, mas eu não diria que se não olhar a legislação 

a gente não tem um apoio direto da casa. Mas é lógico que o aspecto legal de você ter de 

fato que atender esses requisitos legais a gente diria que sim, mas não diretamente. 

(ENTREVISTADO 10) 

 

O estudo procurou investigar se a sociedade fez algum tipo de pressão ou se os 

profissionais do Instituto - professores, técnicos e demais categorias - pressionaram a 

Instituição a implementar a temática. Conforme Selznick (1971), o processo de 

institucionalização em uma organização acontece ao longo do tempo e leva em consideração 
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os vários grupos envolvidos na própria organização, assim como a adaptação ao ambiente que 

a circunda: 

 

A institucionalização é um processo. É algo que acontece a uma organização com o passar 

do tempo, refletindo sua história particular, o pessoal que nela trabalha, os grupos que 

engloba com os diversos interesses que criaram, a maneira como se adaptou ao seu 

ambiente. (SELZNICK, 1971, p.14) 

 

A maioria dos entrevistados disse que não percebeu pressão por parte da comunidade 

externa, mas da comunidade estudantil e um movimento interno de docentes relacionado à 

área de gestão ambiental, em que eles apresentam demandas sobre o tema em forma de 

projetos. Segundo o depoimento de um dos entrevistados, ele acredita que a pressão é mais 

por parte dos professores, porque, como a Instituição tem cursos na área ambiental, há um 

celeiro de promoção de sustentabilidade. Então, a partir desse grupo de estudantes e de 

professores, a temática vem à tona, fica mais latente, e os técnicos mais sensíveis a essa 

discussão se apropriam dela e vão contaminando os demais membros.  

Reforçando esse movimento interno, tem-se a estrutura própria montada na Instituição 

na forma da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação, que materializa e potencializa os 

trabalhos desses atores e propõe projetos em diversas temáticas, a exemplo da 

sustentabilidade.  

O entrevistado 09 traz o seguinte posicionamento em sua fala: ―Eu acho que a gente 

precisa de dentro para fora dizer à sociedade que a gente pratica a sustentabilidade, porque 

talvez se você venha esperar que essa pressão venha de fora para você agir você não vai sair 

do canto‖.  

Para Meyer e Rowan (1977, p.346), ―a organização e seu ambiente são comparados 

porque a estrutura organizacional reflete a realidade socialmente construída‖. Os mesmos 

autores apontam que ―as organizações incorporam elementos que são legitimados 

externamente, dando menos importância à eficiência; as organizações empregam critérios 

externos ou cerimoniosos para definir os valores dos elementos estruturais‖ (MEYER; 

ROWAN, 1977, p.348). 

Então, conclui-se que a opção por se trabalhar a temática no campus é oriunda de uma 

exigência legal, ao invés de social, originada pelos regramentos postos pelos órgãos 

superiores (externos a Instituição), como apontando na análise dos depoimentos, o que 

corrobora os apontamentos dos autores citados. Verificou-se, ainda, que existe um movimento 

interno de alguns professores e alunos que reforça a importância de se constituir uma estrutura 
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própria visando à sustentabilidade nas ações da Instituição, como demonstrado nas falas 

abaixo:  

 

[...] Os profissionais aqui tudo bem porque principalmente assim como a gente é uma 

Instituição que tem até curso na área de gestão ambiental, aí você vem para inovação 

também, tem a parte de engenharia renováveis, de energia renováveis, o curso de 

engenharia elétrica, isto aí faz pressão. (ENTREVISTADO 01) 

 

[...] Eu desconheço algum fato isolado que tenha feito essa pressão. Essas pessoas que eu já 

citei sim, eu vejo eles muito atuantes solicitando e pedindo ações e comissões, trazendo 

inovações, trazendo propostas, tanto técnicos como docentes. (ENTREVISTADO 03) 

 

[...] Por parte dos professores e técnicos houve, não chamaria de pressão, mas uma 

orientação, uma apresentação de demandas que requeriam uma administração voltada para 

a sustentabilidade. (ENTREVISTADO 06) 

 

[...] Não, uma pequena parte. Talvez o setor mais ligado ao meio ambiente que apresenta 

projetos e nos cobra que a gente de continuidade a esse projeto. Mas a grande maioria da 

sociedade não. (ENTREVISTADO 07) 

 

[...] É outro elemento que eu não consigo enxergar, apesar de os projetos de extensão 

dialogarem com a sociedade, em certa medida há essa escuta, não seguindo nem no ponto 

de vista de pressão, mas de estabelecimento de consenso entre o que o instituto pode 

contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Eu acredito que mais por parte dos 

professores, porque como a gente também tem o curso de gestão ambiental, então é um 

celeiro de promoção de sustentabilidade. (ENTREVISTADO 08) 

 

[...] Eu não percebi. O ifpb campus João Pessoa ela tem que compactua com a 

sustentabilidade em alto grau. Eu acho que a gente precisa de dentro para fora dizer a 

sociedade que a gente pratica a sustentabilidade, porque talvez se você venha esperar que 

essa pressão venha de fora para você agir você não vai sair do canto. (ENTREVISTADO 

09) 

 

Quanto aos principais atores envolvidos na implementação da temática 

sustentabilidade no Instituto, entendeu-se que tanto a comunidade acadêmica, nas figuras dos 

docentes e dos discentes, quanto o próprio corpo técnico, representados pelas diretorias 

sistêmicas e a coordenação que é responsável pelo gerenciamento das ações de pesquisa, 

extensão e inovação, estão bastante envolvidos nessa dinâmica de implementação da 

sustentabilidade na Instituição.  

 

[...] como a gente já tinha algumas ações, como, por exemplo, a própria Copex já funciona 

com ações de pesquisa na área de sustentabilidade, a gente já tem o programa que tinha 

sido implementado 2008 ou 2006. (ENTREVISTADO 01) 

 

[...] Eu acredito que todos os membros da gestão, não da gestão em nível de diretoria, mas 

quando ele convocou todas as pessoas que faziam parte de alguma maneira do processo de 

gestão, ele quis abrir espaço para que chegasse até a diretoria para poder as ações serem 

delineadas. (ENTREVISTADO 02) 

 

[...] Hoje a diretoria de administração e alguns professores que tem projetos bem avançados 

nessa área ou pesquisas ou disponibilidade de fazer ações de sustentabilidade. 

(ENTREVISTADO 03) 
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[...] departamento de coordenação pedagógica tem um papel de estar atuando em questões 

da legislação, a própria reitoria que está situando, divulgando, fazendo reunião com os 

docentes; os docentes são os principais atores nesse sentido e aí não tem como negar 

necessidade da gestão como um todo abraças a causa, hoje a responsabilidade gestão, 

docentes e aí naturalmente os estudantes vão se envolvendo e depender desse atores, 

gestores e docentes. (ENTREVISTADO 04) 

 

[...] A direção geral, a COPEX, que é a coordenação de pesquisa extensão e inovação, os 

professores, principalmente da área de meio ambiente, e os estudantes também. 

(ENTREVISTADO 05) 

 

[...] Professores, alunos, técnicos administrativos, estavam realmente bastante empenhados. 

(ENTREVISTADO 06) 

 

[...] a área de meio ambiente foi uma área bem importante que está sempre apresentando 

novos projetos; a diretoria de administração também está sempre envolvida; e o próprio 

diretor também sempre está à frente, sempre está querendo saber se está sendo feito. 

(ENTREVISTADO 07) 

 

[...] Os formadores do curso de gestão ambiental, da direção também de maneira muito 

receptiva e praticamente coordenadores mais ligados à área. (ENTREVISTADO 08) 

 

[...] Eu percebo que a diretoria de administração teve um papel fundamental em função do 

imperativo legal; mas manteve um papel fundamental na diretoria de administração de 

planejamento com alguns profissionais especializados na área de controle ambiental e 

gestão ambiental, algumas pessoas que já trabalham essa questão da sustentabilidade, que 

tem alguma vivencia, alguma experiência. (ENTREVISTADO 09) 

 

[...] Eu diria que ela de certa forma anteriormente ela nasceu dentro das salas de aula, as 

novas legislações sempre surgiram dento de salas de aula e consequentemente elas foram 

se expandindo. (ENTREVISTADO 10) 

  

No que é relativo às políticas e aos procedimentos, a maior parte dos entrevistados 

credita essa parte de normatização de ações de promoção da sustentabilidade na Instituição 

aos projetos institucionais propostos por professores, sob a supervisão da COPEX, e pela 

própria gestão do Campus.  

Para a Instituição, conforme consta no PDI vigente, ―a busca pela integração e a 

indissociabilidade entre as políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão caracterizam-se em 

estratégia crucial para o crescimento qualitativo da Instituição‖. O desenvolvimento de 

mecanismos que promovam tal integração fortalecerá ainda mais as bases qualitativas da 

Instituição. O documento ressalta que, para uma Instituição de ensino que objetiva a boa 

qualidade e busca o tempo todo incrementá-la, é fundamental dispor de um programa de 

incentivo e difusão da cultura da pesquisa científica e tecnológica. Assim, a Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, setor tático responsável pelas ações para o 

desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, pela inovação tecnológica e pela pós-

graduação no IFPB, propõe uma política de pesquisa, inovação e pós-graduação capaz de 

nortear as ações nesses campos (PDI 2015-2019).  
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Tolbert e Zucker (1998) dissertam que o processo de habitualização envolve a geração 

de novos arranjos estruturais em resposta a problemas ou conjuntos de problemas or-

ganizacionais específicos e à formalização dos arranjos propostos em políticas e 

procedimentos de dada organização. 

Trazendo a discussão sobre as politicas e os procedimentos no Campus João Pessoa, 

temos como exemplo o programa de gestão sustentável, proposto pela Coordenação de 

Pesquisa, Extensão e Inovação, que promoveu a realização de um diagnóstico aprofundado 

das necessidades organizacionais, ambientais e educacionais do Campus. Um de seus 

objetivos é o de incentivar a Instituição a formular uma política de gestão participativa, 

buscando conduzir o Campus como modelo de gestão pública e de sustentabilidade para a 

sociedade, com ênfase no fenômeno da sustentabilidade na Administração Pública.  

Conclui-se, a partir das análises dos documentos institucionais e dos depoimentos dos 

entrevistados, que a estrutura para o atendimento das demandas de sustentabilidade está posta 

e sendo materializada pelas ações das políticas de ensino, pesquisa e extensão.  

 

[...] Do ponto de vista ambiental a gente vê hoje uma atuação muito forte de alguns 

professores promovendo palestras, fazendo trabalhos aqui de conscientização interna, 

fazendo pesquisas que são voltadas para geração de energia solar. (ENTREVISTADO 02) 

 

[...] essa questão de coleta seletiva, nós temos a questão da economia de água, de energia 

elétrica, parte de arborização e uma parte mais interna no dia a dia burocracia de expediente 

com economia de papel, vai buscar formas alternativas de impressão, evitar cada dia mais o 

uso do papel. (ENTREVISTADO 03) 

 

[...] o que eu sei é que existe um projeto no âmbito da diretoria de administração e ao lado 

desse projeto, existe a política educacional junto aos cursos de um modo geral para incluir 

na política educacional relacionado à sustentabilidade. (ESNTREVISTADO 04) 

 

[...] os próprios eixos temáticos da coordenação de pesquisa e extensão eles apontam para 

isso. O planejamento estratégico, inclusive a direção geral apontam para isso também. 

(ENTREVISTADO 06) 

 

[...] São projetos que atuam em diferentes áreas, como projeto de coleta seletiva de luz, 

como se tem agora um novo projeto começando a surgir que é do reaproveitamento da 

água que sai do ar condicionado; Então são vários projetos que estão surgindo 

separadamente, mas que juntos tendem a melhorar a sustentabilidade no campus. 

(ENTREVISTADO 07) 

 

[...] Talvez uma grande política hoje especifique é essa política da coleta seletiva, 

distribuição, separação e destinação dos resíduos sólidos que hoje está na verdade com 

resíduos de ordem comum, mas eu acho que pode se trabalhar com outro tipo de resíduo. 

(ENTREVISTADO 09) 

 

[...] Nós estamos com um projeto de coleta seletiva, eu acho que esse foi um avanço 

objetivamente na questão quando implantamos e consequentemente nós temos desse 

projeto a pesquisa e extensão de programas que tragam essa possibilidade. 

(ENTREVISTADO 10) 
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Para finalizar a análise do processo de habitualização, ainda na subcategoria de 

políticas e procedimentos, procurou-se saber dos entrevistados se o Instituto teve que se 

adaptar para atender às novas estruturas criadas pela inserção da sustentabilidade. Os 

depoimentos revelaram, de forma unânime, que, em se tratando de uma temática considerada 

complexa como sustentabilidade toda mudança, quer seja estrutural ou de comportamento, 

acarretará em necessidade de adaptação.  

 

[...] Isso sim, porque na hora que a gente passa a atender a gente vai ter que mudar as 

compras, lixeiras, vai ter que capacitar as pessoas, vai ter que divulgar, fazer campanha, 

então assim tem que se adaptar. (ENTREVISTADO 01) 

 

[...] Sim. Teve que se adaptar e tem que se adaptar constantemente; quando o instituto abre 

os olhos para essa questão da gestão sustentável, ele começa a ser crítico com ele mesmo e 

aí já não é mais um olhar de gestor, não é o olhar do diretor ou de quem faz os 

departamentos e coordenações, você percebe que já vem de um olhar da comunidade. 

(ENTREVISTADO 02) 

 

[...] Sim, essas situações de coleta seletiva; ações da diretoria de administração e do 

departamento de apoio a administração estruturando desde as lixeiras, até as campanhas de 

conscientização, de demonstração do uso dessas ferramentas. (ENTREVISTADO 03) 

 

[...] Eles precisam mudar, os participantes precisam participar. Sim se há uma mudança de 

cultura que já é estabelecida, ele precisa se adaptar, tem que buscar se adaptar. E essas 

adaptações passam principalmente pela mudança de atitude de concepção das pessoas 

envolvidas. (ENTREVISTADO 04) 

 

[...] Eu acho que sempre que se tenta mudar o rumo tem que procurar se adaptar. Eu acho 

que está bem ainda recente, eu não sei se essas adaptações elas já foram adaptadas, mas 

com certeza vai ser necessário fazer adaptações para que se encaminhe nesse sentido da 

sustentabilidade. (ENTREVISTADO 05) 

 

[...] Sim. A partir do momento que ela começa a fazer a triagem correta dos resíduos 

separando orgânico, reciclável e o rejeito. (ENTREVISTADO 06) 

 

[...] Teve que se adaptar sim. A gente tem feito as manutenções e as substituições de 

equipamentos já pensando, se adaptando para que isso seja feito de forma mais sustentável. 

Foi feito toda uma estruturação das lixeiras do campus de posicionamento através de 

estudos de roteiro, por onde que as pessoas recolheriam aquelas caçambas específicas 

passariam, qual o seu caminho, qual o seu roteiro e como então essas lixeiras teriam sidas 

espalhadas dentro das próprias salas de trabalho. (ENTREVISTADO 07) 

 

[...] Eu acredito que sim. Toda implementação de alguma temática necessita de adaptação, 

quer elas sejam físicas, quer elas sejam no ponto de vista comportamental. 

(ENTREVISTADO 08) 

 

[...] Ela tanto precisou como vai precisar o tempo inteiro; E o instituto todo vai precisar de 

adaptação e isso vai ser uma dinâmica comum para poder implantar sustentabilidade nos 

prédios muito antigos como tem aqui no instituto. (ENTREVISTADO 09) 

 

[...] Eu diria que a todo tempo, principalmente a nossa Instituição. Nós somos uma 

Instituição que tem 107 anos, só essa edificação ela é no final dos anos 50 e nos seus 

aspectos é possível pensar que nós precisamos sempre estar se adequando, realinhando, 

reformulando projetos, métodos para a aquisição. Então de fato é um processo continuo. 

(ENTREVISTADO 10) 
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As subcategorias analisadas nesse primeiro momento referentes à categoria 

‗Habitualização – Inovação, Estrutura e Políticas e Procedimentos‘ – descreveram sobre as 

mudanças ocorridas no Instituto e como estão sendo normalizadas. O estudo mostrou que a 

sustentabilidade foi considerada uma inovação do tipo incremental. Tal fato foi verificado nos 

depoimentos da maioria dos entrevistados e através de projetos institucionais do Campus. 

Alguns exemplos práticos de mudança de comportamento foram relatados, como a proposição 

de ações e o desenvolvimento de estruturas voltadas para a destinação de resíduos e as 

questões voltadas para a economia de recursos naturais.  

Foi verificada a criação de novas estruturas para a proposição de ações sustentáveis na 

Instituição. Os documentos apontaram que o desenvolvimento de pesquisas, assim como o 

desenvolvimento da inovação tecnológica passam pelo estímulo à criação de núcleos/grupos 

de pesquisa, pela intensificação da formação de pesquisadores entre outras ações, conforme 

disposições encontradas nos PDIs.  

Quanto às políticas e aos procedimentos, verificou-se que são propostos pela estrutura 

constituída na Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, setor responsável pelas 

ações para o desenvolvimento da pesquisa, pela inovação tecnológica e pela pós-graduação no 

IFPB, que visa propor uma política de pesquisa, inovação e pós-graduação com vistas ao 

desenvolvimento de mecanismos para promover a integração das políticas de ensino, pesquisa 

e extensão.  

 

Quadro 8 – Síntese da categoria habitualização 

Categoria Subcategoria Resultado 

H
A

B
IT

U
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Inovação 
O estudo mostrou que a sustentabilidade foi 

considerada uma inovação do tipo incremental. 

Estrutura 

Os documentos apontaram que o desenvolvimento 

de pesquisas e da inovação tecnológica passa pelo 

estímulo à criação de núcleos/grupos de pesquisa e 

pela intensificação da formação de pesquisadores 

entre outras ações. 

Políticas e 

procedimentos 

As políticas e os procedimentos são propostos pela 

estrutura constituída na Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Inovação e Pós-graduação, que visa propor uma 

política de pesquisa, inovação e pós-graduação 

com vistas ao desenvolvimento de mecanismos 

para a promoção da integração das políticas de 

ensino, pesquisa e extensão.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Beltrame (2015) 
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Em suma, a partir dos resultados apurados para essa categoria, conforme sintetizado 

no quadro 8, pode-se inferir que a temática sustentabilidade no IFPB - Campus João Pessoa - 

está em um estágio moderado de habitualização ou pré-institucionalização. Tomando como 

base o entendimento de Tolbert e Zucker (1998) de que a habitualização é a fase em que se 

geram novos arranjos estruturais em resposta a problemas organizacionais específicos, os 

depoimentos e os documentos institucionais apontaram que a estrutura se constituiu a partir 

da criação de núcleos/grupos de pesquisa para temas considerados inovadores, no caso em 

questão, a sustentabilidade, assim como a formalização de tais arranjos em políticas e 

procedimentos de uma dada organização, que foi constatado através das políticas de pesquisa, 

extensão, inovação e pós-graduação. Apesar dessas constatações, o processo ainda tem 

limitações, pois foi verificada, conforme a contribuição dos entrevistados, uma necessidade 

aparente de adaptar a estrutura proposta pela Instituição para o alcance da institucionalização 

da sustentabilidade. Adiante, inicia-se a análise da categoria ‗objetificação‘. 

 

4.5.2 Segunda fase do processo de institucionalização 

 

Na fase de objetificação, são desenvolvidos significados gerais socialmente 

compartilhados ligados aos comportamentos originados no estágio anterior. Tolbert e Zucker 

(1998) enunciam que a 

objetificação envolve o desenvolvimento de certo grau de consenso social entre os 

decisores da organização a respeito do valor da estrutura e a crescente adoção pelas 

organizações com base nesse consenso. Tal consenso pode emergir por meio de dois 

mecanismos diferentes, embora não necessariamente não relacionados (TOLBERT; 

ZUCKER, 1998, p.205). 

 

As autoras afirmam que essa fase é classificada como estágio semi-institucional, 

porquanto envolve o desenvolvimento de certo grau de consenso social entre os decisores 

organizacionais acerca do valor da estrutura e a adoção pela organização com base nesse 

consenso. Nessa categoria, foram analisadas quatro subcategorias: o consenso social (quanto 

maior o grau de institucionalização, menor é a resistência e maior é o consenso social sobre o 

valor da estrutura); monitoramento interorganizacional (análise da concorrência em busca de 

ações legitimadas); difusão da estrutura (as formas organizacionais se tornam mais legítimas 

quando se espalham); e a presença de champions (promoção da difusão da estrutura). 

Com o intuito de saber se o valor atribuído à nova estrutura já se tornou um consenso 

na Instituição, analisou-se a existência de grupos de resistência e de apoio a essa estrutura. 

Assim, deu-se início à descrição da subcategoria ‗Consenso social‘. Os entrevistados foram 



95 

 

indagados sobre se havia resistência à inserção da sustentabilidade no Instituto, pois, 

embasado no pressuposto de Oliver (1991), quanto mais institucionalizada uma estrutura se 

apresenta, menor é a resistência, e maior é o consenso a respeito do valor da estrutura.  

Com base no conteúdo coletado, o estudo mostrou que a resistência, em si, não é tão 

perceptível, porém a maioria dos entrevistados se posicionou creditando que a dificuldade de 

se ter um consenso quanto à estrutura está na mudança de cultura sobre os ditames da 

sustentabilidade, o que denota  que, apesar de não ser perceptível, a cultura da Instituição está 

atuando como impeditivo para se formar um consenso acerca da estrutura idealizada pela 

Instituição para responder às questões de sustentabilidade.  

 

[...] Resistência sempre vai ter, porque na hora que você muda a cultura, que você vai 

mudar procedimento, aí você tem resistência de todos os lados. Por onde você vai atuar 

você acaba tendo resistência, não tem como. (ENTREVISTADO 01) 

 

[...] Olha resistência você sabe que faz parte e é uma das características muito forte quando 

se trata de quebra de cultura. Cada ação que reflete na questão da sustentabilidade, ela 

também mexe com vícios, imagina uma Instituição centenária que já passou por processos 

muito adversos. (ENTREVISTADO 02) 

 

[...] Acho que a resistência ela vem pela falta de uma cultura estabelecida nessa direção da 

sustentabilidade que envolve várias dimensões, desde uma política de separação do lixo, de 

reaproveitamento de papeis. Houve resistência de uma cultura que não foi estabelecida e aí 

se resiste e também não existe ainda a concepção da necessidade. (ENTREVISTADO 04) 

 

[...] Eu acredito que sim. Porque é muito mais cômodo você ter algo que é mais fácil do 

que você ter que aprender a pensar com os olhos de maior sustentabilidade. Nós estamos 

em um desenvolvimento de tecnologias e da sociedade, o próprio mercado, que aponta as 

facilidades e essa facilidade acaba muitas vezes prejudicando as outras áreas, inclusive o 

próprio meio ambiente. Então você não consegue garantir adesão cem por cento e mesmo 

em que você consegue adesão vão existir resistência porque é o novo, o novo vai ter essa 

perspectiva. (ENTREVISTADO 08) 

 

O entrevistado 06 reforça que a estrutura carece de adaptações e acrescenta: [...] ―A 

resistência eu não digo no sentido de opor a ideia, mas eu acho que mais por adaptação. 

Houve resistência sim em se adaptar‖. Aqui nota-se que a necessidade de adaptação da 

estrutura, que foi plotada na fase de habitualização, pode estar refletindo negativamente nesse 

ponto do processo e potencializando a resistência. 

O entrevistado 07 confirma que há resistência à estrutura, mas aponta como solução o 

investimento em educação para a sustentabilidade. 

 

[...] Eu acho que ainda há. Porque se você começar a entrar nas salas espalhadas pelo 

campus e verificar quem realmente, dessas lixeiras novas que tem, quem realmente separa 

o lixo colocando cada lixo no seu lugar certo. [...] Você tem que fazer educação e a 

educação é um processo longo, ou seja, dia a dia você tem que ter gente falando sobre isso. 
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Quando questionados sobre se no Instituto - Campus João Pessoa - havia um consenso 

a respeito do valor da estrutura, os entrevistados 01 e 08 foram enfáticos ao dizer que não, 

pois acreditam que a estrutura ainda não se encontra consolidada. Os demais acreditam que há 

consenso, mas quanto à necessidade, à expectativa de que a Instituição caminhe rumo à 

sustentabilidade. A objetificação, conforme Tolbert e Zucker (1998), envolve estruturas de 

status mais permanente do que as encontradas na fase anterior e requer maior consenso social 

entre os decisores da organização a respeito do valor da estrutura e sua crescente adoção pelas 

organizações com base nesse consenso.  

Levando em consideração que o Instituto tem, minimamente, uma estrutura para 

atender às demandas de sustentabilidade, percebe-se, nos depoimentos, a intenção de se 

propor uma estrutura em favor da sustentabilidade. Porém, quanto à materialidade dessa 

estrutura, os entrevistados não conseguiram perceber seu valor, o que prejudica a evolução do 

processo de objetificação. 

 

[...] Não, porque a gente não tem isso ainda mensurado da estrutura. (ENTREVISTADO 

01) 

 

[...] Eu acho que ainda não, porque nós estamos em um processo de consolidação de uma 

política que visa à sustentabilidade. [...] E acho que ainda não há um consenso não e 

também o que é sustentabilidade para mim talvez não seja para o outro ou o outro veja com 

outra perspectiva, também isso já defira um pouco. (ENTREVISTADO 08) 

 

 [...] Acredito que sim, consenso sim e uma necessidade de maior conscientização também. 

(ENTREVISTADO 02) 

 

[...] Sim. Eu vejo sim o discurso não é de ser contra, é ser a favor, ser favorável. 

(ENTREVISTADO 03) 

 

[...] Eu diria que existe o consenso sobre a necessidade, mas na hora da implementação da 

ação pouco é feito. (ENTREVISTADO 04) 

 

[...] Eu acho que existe uma expectativa grande para que o campus caminhe no rumo da 

sustentabilidade. Acho que existe uma expectativa positiva no sentido. (ENTREVISTADO 

05) 

 

[...] Há um consenso. Apesar da dificuldade de se adaptar, mas todos são conscientes de 

que é preciso, porque há um clamor da sociedade e da própria natureza com relação a essa 

preservação, e é uma questão de sobrevivência mesmo. (ENTREVISTADO 06) 

 

[...] Há sim, com certeza. É aquilo que acabei de falar, saber que é importante todo mundos 

sabe, hoje em dia você não encontra mais alguém que você pergunte e fale assim: você 

acha que a sustentabilidade é importante? . (ENTREVISTADO 07) 

[...] O consenso é difícil. Você chamar de consenso eu vou fazer a unanimidade de 

entender que esse processo é necessário e é um processo que vai demorar, que você tem 

um consenso total da comunidade aqui que tem essa aceitação. (ENTREVISTADO 09) 

 

[...] Eu diria que do conceito sim. Da forma como a gente pode utilizar esse conceito dos 

diversos setores, nos diversos fazeres que existem aqui dentro aí talvez a gente tenha uma 

resistência. (ENTREVISTADO 10) 
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A análise de conteúdo apontou para uma perspectiva de que não há consenso sobre a 

estrutura, pois, a partir do conteúdo das entrevistas, percebeu-se certa divergência entre o 

discurso e as práticas de sustentabilidade propostas na Instituição. Tal fato nos levou a 

concluir que o valor da estrutura encontra resistência por parte da comunidade que compõe a 

Instituição, quer seja ela de cunho ideológico, comportamental ou por discursos que não 

colaborem com as ações práticas. 

Partindo para a análise da subcategoria monitoramento interorganizacional, com o 

propósito de compreender se o Instituto monitorou como outras organizações implementaram 

essa estrutura e como a administram atualmente, esse monitoramento pode ocorrer tanto em 

instituições que também implementaram a sustentabilidade em seu planejamento quanto em 

instituições que já têm uma tradição em projetos de referência com a temática. 

Não se percebe, no Instituto, uma preocupação em monitorar outros institutos, 

somente em algumas ações pontuais por parte de alguns coordenadores, como o projeto de 

coleta seletiva, por exemplo. Aqui se constata mais um limitador - a objetificação do processo 

institucional da sustentabilidade no Campus, pois, para Tolbert e Zucker (1998), a objetivação 

da estrutura é, em parte, resultado do monitoramento que a organização faz de seus 

competidores e dos esforços para aumentar a competitividade.  

Enquanto se espera que os resultados da mudança estrutural se realizem, os efeitos 

encontrados em outras organizações serão determinantes significativos da decisão de aderir a 

tal estrutura. Reciclar ―velhas invenções sociais‖ é estratégia de baixo custo que requer menos 

investimento em ―recursos sociais‖ do que criar nova estrutura organizacional. 

Consequentemente, a disseminação de novas estruturas para uma organização será obstáculo 

relativamente menor do que seria criar, uma vez mais, estruturas semelhantes naquela mesma 

organização (TOLBERT; ZUCKER, 1998).  

Os obstáculos serão suavizados porque outras organizações terão ―pré-testado‖ a 

estrutura, e a percepção dos decisores sobre os custos e os benefícios relativos dessa adoção 

será influenciada pela observação do comportamento de outras organizações. Assim, quanto 

mais organizações adotarem a estrutura, maior será a probabilidade de os decisores 

perceberem uma tendência favorável ao equilíbrio dos custos e benefícios (TOLBERT; 

ZUCKER, 1998). 

Assim, a partir dos apontamentos da literatura sobre o monitoramento 

inetrorganizacional, quando uma dada estrutura já está sendo testada em outras organizações, 

a avaliação dos riscos pertinentes à sua adoção será suavizada. Reforça-se aqui que a falta 
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desse acompanhamento pelo IFPB em outros institutos é considerada um entrave para o 

avanço da fase de objetificação, pois, de certo modo, é menos oneroso utilizar experiências 

vividas em outras instituições para balizar a concepção de alguma estrutura e fazer frente a 

um problema organizacional.  

 

[...] Então, assim na realidade a gente tentou, como assim também a sustentabilidade no 

campus, ela por enquanto ela está se restringindo a destinação de resíduos sólidos a gente 

foca mesmo nas ações para sistematizar isto aqui no campus, não considero ainda que a 

gente fez uma pesquisa. Até fizemos uma pesquisa para ver os modelos, mas assim para 

dizer que a gente verificou com todo mundo, acredito que não. (ENTREVISTADO 01) 

 

[...] Sim, dentre essas capacitações que foram feitos foras, teve visitas a outros institutos 

para saber a situação deles, o que eles já implementaram e o que pode ser trazido para o 

nosso dia a dia. (ENTREVISTADO 03) 

 

[...] Sim. Até o exemplo TRE, um órgão do judiciário aqui em João Pessoa que recebeu a 

visita da equipe do instituto e repassou algumas informações, apresentando também 

algumas dificuldades em relação a essa adaptação. (ENTREVISTADO 06) 

 

Continuando essa análise da fase de objetificação, parte-se para a análise da 

subcategoria ‗Difusão da estrutura‘. Os entrevistados foram questionados sobre se a 

sustentabilidade está sendo inserida ou presente nas ações do Instituto - Campus João Pessoa. 

Quase todas as respostas indicaram que a temática ainda está sendo inserida, com exceção do 

entrevistado 06, que se mostrou confiante sobre a presença da sustentabilidade nas ações da 

Instituição. 

 

[...] ―Hoje eu poderia dizer que está presente. Porque tudo está voltado para. Houve um 

processo de transição, o que não era feito passou a ser feito, mas hoje a gente já percebe a 

preocupação da administração, a preocupação de técnicos, de professores e alunos e até 

com campanhas desenvolvidas por alunos, no sentido de tornar as ações totalmente 

sustentáveis. Então, acredito que a resposta é positiva‖. (ENTREVISTADO 06) 

 

Quando  indagados sobre se essas ações estão sendo inseridas na mesma estrutura das 

demais temáticas dentro da Instituição, a maioria dos entrevistados respondeu que a temática 

tem seu valor e seu lugar de destaque na estrutura, porém três disseram que a sustentabilidade 

ainda não vigora no hall dos temas mais prioritários na agenda do Instituto. 

 

[...] Eu acho que ela tem um lugar de destaque até por conta da conjuntura nacional e do 

mundo e tudo, eu acredito que ela tem um lugar de destaque. Mas talvez ela não seja a mais 

na ordem do dia, talvez tenham outras temáticas que sobreponham apesar de achar que elas 

poderiam estar caminhando juntas. Porque, é por isso que eu estou dizendo que ela está 

sendo inserida, se ela estivesse sendo presente isso perpassava sem essa coisa de uma 

temática se sobrepondo a outra. (ENTREVISTADO 08) 
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[...] Hoje não. Talvez tenham outros temas que estejam em primeira ordem com relação à 

sustentabilidade, mas eu acho que ela já avançou muito principalmente nesses últimos anos 

acho que ela começou a percorrer mais as unidades, a passar muito na boca dos gestores na 

conversa do tema sustentabilidade. Eu acho que agora está tomando vulto que ela merecia, 

ainda não, mas acho que ela precisa tomar o vulto que ela merecia. (ENTREVISTADO 09) 

 

[...] Nesse campus nós não estamos tão consolidados quanto gostaríamos em outras 

temáticas como você está trazendo. Mas nessa perspectiva eu gostei da ideia porque abre 

uma via para que a gente abra esse contexto, essa discussão. Ela tem um papel de destaque, 

mas não está no mesmo nível. (ENTREVISTADO 10) 

 

Apesar desses depoimentos, pode-se concluir que há difusão da estrutura em medida 

de moderada para alta, visto que, dos dez entrevistados, sete acreditam que o tema tem 

prioridade para a gestão, como mostra este depoimento do entrevistado 06: ―Hoje, sim, 

porque até elas estão inseridas no plano estratégico da gestão, então a gente considera que é 

fundamental para a gestão essa sustentabilidade‖. 

Um elemento importante que se destaca na fase de objetificação são os champions. De 

acordo com Quinello (2007), esses atores são conhecidos como os ―protetores institucionais‖ 

(agentes) com interesse material em definir as práticas gerenciais e em manter o status quo da 

organização. No que se refere aos champions, os entrevistados foram questionados sobre de 

que forma é percebida a presença de atores que defendem a ideia da sustentabilidade e 

buscam a perpetuação dessa estrutura. 

Através das análises das entrevistas, percebeu-se que a difusão da estrutura fica por 

conta dos cursos voltados para a área de gestão ambiental, especificamente para o Curso de 

Tecnologia em Gestão Ambiental e o Curso de Controle Ambiental, e através de projetos 

propostos por pequenos grupos de professores que submetem tais projetos à coordenação de 

pesquisa, extensão e inovação. Levando em consideração a quantidade de cursos da 

instituição, toda a estrutura de pessoal e a quantidade de alunos que estudam na Instituição, os 

atores ora citados são insuficientes para que a estrutura de sustentabilidade se difunda e se 

amplie na Instituição. Devido à importância desse grupo que defende a ideia de 

sustentabilidade, o entrevistado 09 traduz bem essa deficiência, quando afirma: 

 

[...] ―Percebo em pequenos grupos. Essa forma é percebida em eventos pontuais, em 

oportunidades de as pessoas discursarem e apresentarem seu pensamento, mas não é uma 

coisa sistemática não. Você encontra pessoas que vem batalhando pelo tema desde o início 

e eles se apresentam de forma sazonal, não tem uma sistemática para que eles possam na 

verdade poder está batendo naquele tema ou você apresente em uma semana de ciência e 

tecnologia alguma coisa pontualmente que possa aparecer e tal; [...] Esse pequeno grupo 

que insiste com essa temática, eles são de fundamental importância nesse processo, até 

porque se você vai pensar alguma coisa de sustentabilidade esse grupo ele sempre é 

chamado, porque são as pessoas que se tornaram certa referência dentro da casa. A gente 

sempre procura aquela meia dúzia de pessoas que na verdade buscam um tema e tem isso 

como propósito, às vezes até tem isso como estimulo de vida‖. (ENTREVISTADO 09) 
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Tolbert e Zucker (1998), através dos apontamentos de Strang e Meyer (1993), afirmam 

que, para serem bem sucedidos, os champions devem realizar duas grandes tarefas de 

teorização: definir um problema organizacional genérico, o que inclui a especificação de um 

conjunto ou categoria de atores organizacionais caracterizados pelo problema, ou seja, gerar 

reconhecimento público da existência de um padrão consistente de insatisfação; e justificar 

um arranjo estrutural formal particular como solução para o problema, com bases lógicas 

empíricas (desenvolver teorias que diagnostiquem as fontes de insatisfação ou de fracasso). 

As autoras acrescentam que a transposição do estágio de habitualização para o de 

objetificação depende da atuação do monitoramento organizacional e da teorização. Haverá 

certo nível de consenso entre os membros organizacionais devido ao resultado positivo da 

soma dos fatores descritos, com base na percepção de que outras organizações adotaram, de 

maneira bem-sucedida, as mesmas políticas, os procedimentos ou regras e na indicação por 

especialistas de que esses novos arranjos estruturais podem dirimir problemas organizacionais 

(TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

 

Quadro 9 – Síntese da fase de objetificação 

Categoria Subcategoria Conclusões da análise 

O
b

je
ti

fi
ca

çã
o
 

Consenso social 

Não há consenso a respeito do valor da estrutura, pois acreditam 

que a estrutura ainda não está consolidada. Existe um consenso 

quanto à necessidade e à expectativa que a Instituição caminhe 

rumo à sustentabilidade. 

Monitoramento  

interorganizacional 

Não se percebe, no Instituto, uma preocupação em monitorar 

outros institutos, somente em algumas ações pontuais por parte 

de alguns coordenadores, como, por exemplo, o projeto de 

coleta seletiva. 

Difusão da estrutura 

A difusão da estrutura dentro da Instituição ainda está em 

patamares baixos. Há a intenção de se propor uma estrutura 

consistente em prol da sustentabilidade, pois não conseguem 

perceber o valor da estrutura que está minimamente posta. 

Presença de 

champions 

Os atores que defendem a estrutura se apresentam insuficientes 

para que a estrutura de sustentabilidade se difunda e se  amplie 

bem mais na Instituição. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Beltrame (2015) 

 

As quatro subcategorias analisadas na categoria ‗objetificação‘, sintetizadas no quadro 

9, indicam uma baixa objetificação, pois foi constatado um pequeno grupo que trabalha em 

prol dessa estrutura. Para Tolbert e Zucker (1999), esses são responsáveis por identificar um 

problema decorrente de insatisfação ou de fracasso organizacional e de propor ―teorias que 

diagnostiquem as fontes de insatisfação ou de fracasso, de modo compatível com a 
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apresentação de uma estrutura específica como solução ou tratamento‖ (TOLBERT e 

ZUCKER, 1999, p.208-209). Então, deveria haver mais adesão a esses grupos de promoção 

de conteúdo sobre sustentabilidade. A difusão da estrutura dentro da Instituição ainda está em 

patamares baixos, pois os entrevistados percebem e valorizam a intenção de se propor uma 

estrutura consistente em prol da sustentabilidade e não conseguem perceber o valor da 

estrutura que está minimamente posta, o que aponta para falta de consenso sobre o valor dessa 

estrutura. O próximo passo consiste em analisar a fase de total institucionalização - a 

sedimentação. 

 

4.5.3 Terceira fase do processo de institucionalização 

 

Terceira do processo de institucionalização é a sedimentação ou institucionalização 

total. Conforme Tolbert e Zucker (1999), essa é a fase em que a institucionalização se apoia 

na continuidade histórica da estrutura, mais precisamente, na sobrevivência por várias 

gerações dos membros da organização. A fase da sedimentação leva à institucionalização total 

pela ação de três variáveis: resistência de grupos de oposição; apoio continuado de grupos de 

defensores e correlação positiva com resultados esperados (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

Assim, a institucionalização total da estrutura depende do efeito promovido pela baixa 

resistência relativa de grupos de oposição; pela promoção de um apoio cultural continuado 

por grupos defensores e pela relação positiva com resultados desejados.  

 

A sedimentação está relacionada com a continuidade histórica da estrutura por um período 

de tempo relativamente longo, passando por diversas gerações de membros da 

organização. Contribuem para essa perpetuação a baixa resistência de grupos de oposição; 

a promoção e o apoio cultural continuado; e uma relação positiva com os resultados 

almejados. Essa fase corresponde ao estágio de institucionalização total. (TOLBERT e 

ZUCKER, 1999, pp.205-206) 

 

Essa categoria subdivide-se em três subcategorias: resultados positivos (em que é 

necessária uma relação positiva entre a institucionalização e os resultados); continuidade da 

estrutura (continuidade histórica da estrutura adotada); e baixa resistência (assegura a 

perpetuação da estrutura no tempo). Quanto aos resultados positivos, os respondentes foram 

questionados sobre se a presença da sustentabilidade no Instituto está conseguindo dar bons 

resultados e quais seriam.  

Segundo Frezatti, Aguiar e Rezende (2007, p.150), ―os impactos positivos devem 

reforçar a propensão à institucionalização dos artefatos de que a entidade pretenda dispor‖. A 



102 

 

falta deles pode atuar como agente retardador da sedimentação, e a falta de resultados 

positivos em relação às estruturas propostas poderá retardar o processo de sedimentação, 

principalmente se os defensores da estrutura estiverem envolvidos no processo de teorização e 

de promoção (TOLBERT e ZUCKER, 1998). 

Foi verificado que há uma relação positiva quantos aos resultados, pois a maioria 

conseguiu apontar resultados considerados positivos de ações internas sobre a questão da 

sustentabilidade. Esse fato é positivo para a Instituição, porque, se não houver uma clara 

relação entre resultados positivos associados à estrutura, isso poderá trazer consequências 

danosas ao processo de institucionalização e impedir a sedimentação da estrutura. 

 

[...] Eu acho que sim, a gente conseguiu até agora reorganizar a parte de destinação dos 

resíduos, a gente conseguiu fazer teste piloto na separação dos resíduos e conseguiu 

capacitar uma parte do pessoal da limpeza e tentar montar uma estrutura. 

(ENTREVISTADO 01)  

 

[...] Sim. Eu acho que estamos longe do ideal, ainda é preciso ter muito a caminhar, mas já 

temos bons resultados. Por exemplo, desde que nós começamos a conscientizar os setores 

com relação ao gasto de energia elétrica. (ENTREVISTADO 07) 

 

[...] eu acredito que sim. Até porque se não tivesse a gente estaria recuando, acho que no 

momento atrás com o exemplo lá das lixeiras de coleta seletiva que eram muitas vezes 

deixadas de lado, quebradas e tudo, então hoje a gente já tem outra concepção. 

(ENTREVISTADO 08) 

 

[...] O fato de nós estarmos discutindo ideias simples no ponto de vista do uso racional da 

agua, utilizar a agua da calha, como utilizar papéis de forma que a gente possa la no início 

pensar que os aspectos não só material, mas no social. (ENTREVISTADO 10) 

 

Outros entrevistados percebem esses resultados na mudança de comportamento e no 

aumento da consciência quanto à necessidade de ter ações que promovam a sustentabilidade 

na Instituição.  

 

[...] Eu acho que hoje a Instituição tem um clima de sociabilidade entre os servidores muito 

grande, é uma percepção minha. (ENTREVISTADO 02) 

 

[...] O primeiro é a gente vê a consciência de todos, eles já foram informados e tomaram a 

consciência dessa sustentabilidade. (ENTREVISTADO 03) 

 

[...] Sim, eu acho que um resultado positivo é justamente a conscientização da comunidade 

e claro ainda na nossa totalidade conseguir fazer a separação dos resíduos. Criou-se um 

ambiente para fazer essa separação de reciclado, criou-se a separação do orgânico, criou-se 

um espaço de compostagem para reaproveitamento desses orgânicos, então acredito que já 

são resultados positivos. A construção de um ambiente de reciclagem, a construção de uma 

composteira e a separação dos resíduos são resultados positivos. (ENTREVISTADO 06) 

 

Além de inquiridos a respeito da percepção de resultados positivos, os entrevistados 

foram questionados sobre como veem o futuro da sustentabilidade no Instituto. Nesse ponto, 
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todos os dez se posicionaram de forma positiva, o que demonstra que veem a sustentabilidade 

com bons olhos e que, apesar das dificuldades, é uma temática justa e merece atenção por 

parte da gestão. No tocante à continuidade da estrutura,  apoia-se na continuidade da estrutura 

e, em especial, em sua sobrevivência, através de gerações de membros da organização 

(TOLBERT; ZUCKER, 1999). Os entrevistados foram questionados sobre se havia 

expectativa de que seja contínuo, ou seja, que a sustentabilidade figure como temática 

permanente nas ações do Instituto - Campus João Pessoa. Nesse ponto, em especial, houve 

um consenso nas respostas.  Nove dos dez entrevistados consideram que a sustentabilidade é 

um movimento sem volta e que, mais dia ou menos dia, a Instituição terá que pô-la em lugar 

de destaque.  

 

[...] Acredito que sim. Acho que não tem como retroceder não. (ENTREVISTADO 01) 

 

[...] Não vejo como ser diferente, isso tem que dar continuidade com lentidão ou agilidade, 

projetos que vão aparecendo para a sociedade são extremamente necessários e não vejo 

caminho de volta. (ENTREVISTADO 03) 

 

[...] A ideia é que seja permanente, inclusive para o currículo é que seja contínua e 

permanente essa são duas expressões utilizadas, então o currículo de todos os cursos eles 

precisam perpassa de forma transversal continua e permanente. (ENTREVISTADO 04) 

 

[...] acho que esse tema ele vem para ficar. Essa forma de se trabalhar, de se gerir pensando 

sempre no que está associado ao crescimento e eu acho que veio para ficar e vai se tornar 

permanente sim. (ENTREVISTADO 05) 

 

[...] Sim. Porque é uma questão de legislação também. É lei você fazer a separação de 

resíduos, você preservar o meio ambiente. Então como Instituição pública de serviço ao 

público e que preza pela legislação, do cumprimento da legislação, tem que ser algo 

permanente e parte integrante da política e da estrutura da Instituição. (ENTREVISTADO 

06) 

 

[...] Com certeza, eu acho que isso é um caminho sem volta. Não só no campus João 

Pessoa, mas se você pensar no planeta em si. Mas falando do campus João Pessoa eu acho 

que o assunto sustentabilidade não tem mais volta, daqui para a frente é só melhorando, 

melhorando e melhorando. Eu acho que é impossível pensar em um jeito de alguém fazer 

assim: vamos parar de mexer com sustentabilidade, vamos voltar a ser como era. 

(ENTREVISTADO 07) 

 

[...] Eu acredito que sim, acredito muito fortemente, até pelo processo de disseminação. A 

gente não tem como retroagir, não é uma temática que diz ―não, é a temática da moda‖, 

não, é uma coisa que vai se perpassando e você vai percebendo a importância de que ela 

seja inclusive transversal a todas as outras ações. (ENTREVISTADO 08) 

 

[...] Primeiro é o que eu espero, espero que isso seja uma entrada sem volta. É um tema que 

jamais pode sair das ações de modo geral do IFPB - campus João Pessoa. 

(ENTREVISTADO 09) 

 

[...] Se não foi assim a gente vai estar com ações intermitentes. A gente está falando se 

sustentabilidade, de ações pontuais, ações que tenham um caráter da possibilidade de uma 

gestão melhoria nesse sentido, mas não estou falando da sustentabilidade, isso já é um ciclo 

de vida, é mais amplo. (ENTREVSIATDO 10) 
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Conforme o conteúdo das entrevistas, existe uma perspectiva de continuidade da 

estrutura, o tema é considerado relevante e é apontado como um caminho sem volta. Tolbert e 

Zucker (1999, p.207) advogam que ―a institucionalização total envolve sedimentação, um 

processo que fundamentalmente se apoia na continuidade da estrutura e, especialmente, na 

sua sobrevivência através de gerações de membros da organização‖.  

Quanto ao relacionamento dos impactos positivos com a estrutura proposta pela 

Instituição e ao entendimento dos entrevistados de que essa mesma estrutura tende a se 

perpetuar na Instituição, podemos considerar esses pontos como favoráveis ao processo de 

sedimentação, o que confirmando o pensamento de Tolbert e Zucker (1998) sobre os fatores 

propulsores do processo de sedimentação, que trazem que a sedimentação se relaciona com a 

continuidade histórica da estrutura e passa por diversas gerações de membros da organização. 

Corroboram essa perpetuação a baixa resistência de grupos de oposição; a promoção e o apoio 

cultural continuado; e uma relação positiva com os resultados almejados. 

Quando indagados sobre a baixa resistência dos grupos e qual o grau de resistência dos 

atores envolvidos no processo de inserção da sustentabilidade, duas falas dos entrevistados 

demonstram um alto grau de resistência desses atores. 

 

[...] O grau de resistência eu considero alto, porque mudança de concepção não é fácil. Eu 

vou colocar médio, colocar alto não, porque eu acho que com o tempo, com a inserção no 

currículo as pessoas vão aprofundando, discutindo, problematizando e talvez vão se 

sensibilizando e se tornando menos resistentes (ENTREVISTADO 04).  

 

[...] Se você pensar que esses atores é toda a comunidade, o aluno, o professor, o técnico 

administrativo, há uma grande resistência. Um nível alto de resistência grande porque é 

aquela coisa, na hora da conversa todo mundo que você explica todo mundo concorda, 

acha aquilo importante, acha que realmente tem que fazer, mas na hora de fazer as pessoas 

não fazem (ENTREVISTADO 07).   

 

Na visão de três entrevistados, a resistência desses grupos está em um nível 

considerado moderado ou médio: 

 

[...] Mudança de cultura e sair da zona de conforto. Eu acho que é intermediário, não chega 

ser tão alto não. (ENTREVISTADO 01) 

 

[...] Considerado grau de resistência moderado nesse tocante, de ter ali a ferramenta e não 

usar. (ENTREVSITADO 03) 

 

[...] Médio. Médio no sentindo não que não queira, mas a dificuldade de adaptar-se mesmo. 

É mais uma questão educacional mesmo. Uma resistência em relação ao tema, porque com 

certeza é muito importante. [...] agora com relação à adaptação a gente sente uma 

resistência média ainda. (ENTREVISTADO 06) 
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Dois depoimentos foram considerados insuficientes para se inferir algo a respeito do 

questionamento proposto. Um dos entrevistados afirmou que não consegue mensurar o grau 

de resistência desses grupos opositores, porém foi enfatizada a resistência a se inserir a 

temática sustentabilidade na Instituição. Por causa da relevância desses grupos no processo 

institucional, mais ativamente na etapa de sedimentação, Tolbert e Zucker (1998) alertam que 

a identificação dos fatores que afetam a abrangência do processo de difusão e de conservação, 

em longo prazo, de uma estrutura é a chave para se compreender o processo de sedimentação.  

Zucker (1989) reforça o argumento proposto enfatizando que a resistência tende a limitar a 

disseminação da estrutura, e a promoção continuada e/ou os benefícios aparentes são 

necessários para contrabalancear tendências entrópicas e assegurar a perpetuação da estrutura 

no tempo. 

Conforme o exposto, os autores apontam como um dos fatores preponderantes a ser 

identificado e monitorado é a existência de um conjunto de atores que são afetados 

negativamente pelas estruturas propostas e podem se mobilizar coletivamente contra elas. De 

toda sorte esse grupo necessita de constante acompanhamento, para que o IFPB possa 

minimizar os prejuízos do processo institucional da sustentabilidade, mesmo que se tenha 

obtido uma relação positiva dos resultados e a perspectiva de continuidade da estrutura. 

 

[...] Eu não consigo medir esse grau, eu consigo identificar resistência; [...] a gente tem 

resistência que é influenciada pelas culturas de cada tempo; [...] Então as resistências são 

influenciadas principalmente por esses vícios culturais; [...] a resistência existe. 

(ENTREVISTADO 03) 

 

Ao analisar os conteúdos das entrevistas, constatou-se que seis entrevistados percebem 

que há um grau significativo de resistência, porquanto, como referem Tolbert e Zucker 

(1999), mesmo que não haja grupos de oposição direta, a resistência é um fator que pode 

dificultar a continuidade da estrutura. Assim, a institucionalização total da estrutura se sujeita 

ao efeito da baixa resistência por parte de grupos de oposição, da promoção e de um apoio 

cultural e contínuo por grupos defensores, e não menos importante, a correlação positiva com 

resultados desejados. 
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Quadro 10 – Síntese da fase de sedimentação 

Categoria Subcategoria Conclusões da análise 
S

ed
im

en
ta

çã
o
 

Resultados positivos 

Foi verificado que há uma relação positiva nos resultados, pois 

a maioria conseguiu apontar resultados considerados positivos 

de ações internas sobre a questão da sustentabilidade.  

Continuidade da 

estrutura 

Existe uma perspectiva de continuidade da estrutura, e o tema 

é considerado relevante e, até mesmo, apontado como um 

caminho sem volta. 

Baixa resistência 
Verifica-se a existência de um alto grau de resistência por parte 

dos grupos de oposição. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Beltrame (2015) 

 

A análise da fase de sedimentação, conforme exposto no quadro 10, apontou que, 

embora tenha ficado evidenciada a importância do tema (conforme conteúdos das entrevistas), 

a vinculação de resultados positivos relevantes, no que se refere à presença da 

sustentabilidade em ações da Instituição, e a existência de um grupo de defensores da 

estrutura, os resultados mostraram que o quantitativo do grupo que defende a ideia se mostrou 

insuficiente e que há um grau significativo de resistência por parte dos grupos de oposição 

que denota que o processo de institucionalização da sustentabilidade no Instituto Federal da 

Paraíba - Campus João Pessoa - ainda não se encontra na fase de sedimentação, ou seja, não 

está totalmente institucionalizada. 

 

4.5.4 Legitimação no processo de institucionalização 

 

O pilar normativo evidencia os valores e as normas como elementos institucionais. 

Ribeiro (2011) verificou que, na corrente normativa, observa-se a lógica da conformidade, 

levada por uma dimensão moral embasada no contexto social, por acreditar que os valores e 

as normas são papéis formais e informais a serem desempenhados no enfrentamento de 

situações cotidianas e se preocupar basicamente com o comportamento considerado 

apropriado, uma vez que, com sua adoção cotidiana e repetitiva, valores e normas são 

interiorizados e aceitos como um padrão de conduta validado, no qual se apoia à procura de 

legitimidade institucional. 

Sustentam Meyer e Rowan (1977, p.345-358) que organizações que ―incorporam 

elementos racionalizados socialmente legitimados em suas estruturas formais maximizam sua 

legitimidade e aumentam seus recursos e capacidades de sobrevivência‖. No quesito 

legitimidade, foram considerados, neste estudo, o aspecto normativo e o regulativo. No pilar 
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normativo, uma organização é considerada adequada quando obtém uma avaliação normativa 

positiva da sociedade e dos grupos de interesse, ou seja, seus stakeholders. 

Quando perguntados sobre se a implementação da sustentabilidade nas ações da 

Instituição impactava a legitimidade do Instituto, sete dos entrevistados se manifestaram de 

forma positiva, considerando que o Instituto se legitima perante seu ambiente quando ações 

que promovam sustentabilidade se materializam. 

 

[...] Eu acho que aqui sim. Porque na realidade quando você tem uma política pronta de 

sustentabilidade, as pessoas reconhecem você como credibilidade perante a sociedade, 

perante o mundo, já que você pelo menos assim tem uma política de respeito ao meio 

ambiente, então quando você tem uma política dessa ela acaba legitimando suas ações. 

(ENTREVISTADO 01) 

 

[...] Sim, com certeza a partir do momento que você é uma Instituição que pratica a 

sustentabilidade, a sociedade tira suas considerações, lhe vê com outros olhos. Ela procura 

e se eu dou a respostas e mostra que eu tenho a sustentabilidade, a visão da Instituição lá 

fora só cresce. (ENTREVISTADO 03) 

 

[...] Sim, ela impacta na medida em que a gente tem posturas de sustentabilidade e a gente 

consegue maior credibilidade, porque a sustentabilidade é uma temática que fazer parte do 

processo educativo. (ENTREVISTADO 04) 

 

[...] Eu acho que ficar ausente disso, não se preocupar com a sustentabilidade seria de fato 

está no mundo alheio e fora da realidade do mundo mesmo. (ENTREVISTADO 05) 

 

[...] Sim. Impacta porque a Instituição ela é parte da sociedade, é parte do público a que ela 

serve. Então todas as suas ações vão impactar na comunidade de forma a legitimar as suas 

ações, porque ela tem que voltar os recursos que são empregados por ela através dela e em 

serviços para a comunidade. Então é uma forma de legitimar, quando eu adoto 

comportamentos sustentáveis estou devolvendo à sociedade àquilo que a sociedade está 

investindo na Instituição. (ENTREVISTADO 06) 

 

[...] Sim, eu acho que dentro das ideias de ação nessa gestão a sustentabilidade essa sempre 

envolvida, em todas as ações ela está presente nas ações do campus João Pessoa. Em todas 

as temáticas, então eu acho que sim. (ENTREVISTADO 07) 

 

[...] Com certeza. Nós estamos em uma Instituição de formação e essa questão sempre 

trazida para esse ambiente de formação com certeza estaremos contribuindo. 

(ENTREVISTADO 10) 

 

Dois dos entrevistados se posicionaram de forma positiva sobre a legitimação da 

Instituição, a partir da sustentabilidade, porém eles consideram que o agir com 

sustentabilidade pode criar um diferencial, mas que a temática não é decisiva quanto à 

legitimação das ações da Instituição. 

 

[...] Eu acredito que sim. Mas pela legitimidade ser de formação para o mercado ela 

impacta, porque aí eu posso estar formando pessoas com outra perspectiva, com outro olhar 

até para o processo abrir e tudo o mais, mas ela não determina a legitimidade. Ou seja, se 

não tiver a discussão de sustentabilidade, o instituto morre, não é legitimo suas ações. 

(ENTREVISTADO 08) 
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[...] Impactar na legitimidade eu acho que não. Porque, na verdade, fazemos e acontecemos 

há certo tempo na Instituição do campus João Pessoa desde 2010 e você não deixa de 

legitimar suas ações de sustentabilidade. Talvez ela não seja ―sem sustentabilidade não se 

legitima as ações campus João Pessoa‖. [...] Ela não é o que vai definir se as ações do 

campus são legitimas ou não, ela pode na verdade criar um diferencial, talvez ela vá 

legitimar mais ainda as ações que já são legitimadas na Instituição, ela pode reforçar essa 

legitimidade. (ENTREVISTADO 09) 

 

Pelos apontamentos de Rossoni e Mendes-da-Silva (2011, p.4), as organizações que 

incorporam ―elementos legitimados em sua estrutura acabam por aumentar o compromisso 

dos colaboradores internos (funcionários, unidades, etc.), assim como atores constituintes 

externos (stockholders, etc.) e se protegem de ter sua conduta questionada‖. Dessa forma, 

operam no campo da legitimação normativa, como é o caso do Instituto Federal da Paraíba, 

pois, de acordo com o conteúdo das entrevistas, não há dificuldade de reconhecer a temática 

sustentabilidade como agente promotor de legitimação das ações da Instituição. 

No pilar regulativo, o destaque é nas ações de estabelecimento e de controle de regras, 

leis e sanções. Os seguidores da corrente que se orienta pelo pilar regulativo entendem que os 

atores sociais defendem o alcance de interesses próprios, movidos por uma lógica de ação 

racional que se utiliza da relação custo-benefício de suas ações. E para evitar possíveis 

conflitos e resolver diferenças, formulam normas, leis e sanções que constituem a base desse 

tipo de legitimação institucional (RIBEIRO, 2011, p.20). 

Analisando os aspectos relativos a esse pilar, verificou-se que a sustentabilidade, no 

Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa, está legitimada, já que os projetos 

encontrados operam de acordo com os requisitos legais.  

O PGRS, projeto que trata de destinar os resíduos na Instituição, fundamenta-se no 

regramento legal vigente, em registros de ações anteriores já implementadas no próprio 

Campus e está amparado pelos seguintes instrumentos: a Constituição Federal (Artigo 225); a 

Lei nº 12.305, de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; o Decreto 

nº 7.404, de 23/12/2010, que Regulamenta a Lei nº 12.305 e criou o Comitê Interministerial 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa e dá outras providências; a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA); o 

Manual de Orientação: Planos de Gestão de Resíduos Sólidos, obra conjunta do MMA e do 

ICLEI (Internacional Council for Local Environmental Initiatives - Conselho Internacional 

para Iniciativas Ambientais Locais) - Brasil; a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e as Resoluções pertinentes ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA - 
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além do  Programa de Gestão Sustentável (PGS), que objetiva incentivar a Instituição a 

formular uma política de gestão participativa, buscando conduzir o Campus como modelo de 

gestão pública e de sustentabilidade para a sociedade, com ênfase no fenômeno da 

sustentabilidade na Administração Pública, conforme prevê o Decreto nº 7.746, de 5 de junho 

de 2012. O quadro 11 traz uma síntese do resultado das análises para a categoria legitimação. 

 

Quadro 11 – Síntese da legitimação 

Categoria Subcategoria Conclusões da análise 

L
eg

it
im

a
çã

o
 Legitimação 

normativa 

No Instituto Federal da Paraíba, de acordo com o 

conteúdo analisado, não há dificuldade de se reconhecer 

a temática sustentabilidade como agente promotor de 

legitimação das ações da Instituição. 

Legitimação 

regulativa 

Quanto aos aspectos relativos a esse pilar, verificou-se 

que a sustentabilidade, no Instituto Federal da Paraíba, 

Campus João Pessoa - está legitimada, já que os projetos 

encontrados operam de acordo com os requisitos legais.  
Fonte – Elaborado pelo autor com base em Beltrame (2015) 

 

 Conforme as proposições da perspectiva institucionalista, em busca da conformidade 

com procedimentos, costumes e regras institucionalizadas em um mesmo ambiente, as 

organizações procuram se tornar mais similares. Esse questionamento sobre a similitude é 

definida como isomorfismo, princípio institucional referente à homogeneidade existente entre 

as organizações (GARRIDO E SOLTORATO, 2015). Na sessão seguinte, são apresentadas as 

análises do processo de isomorfismo que atua no sentido de induzir o IFPB – campus João 

Pessoa - a se conformar a outras instituições em relação às pressões ambientais. Carvalho, 

Vieira e Lopes (1999) destacam que o processo de isomorfismo pode ocorrer através de 

mecanismos coercitivos, miméticos ou normativos. 

 

4.5.5 Isomorfismo 

 

Sob o ponto de vista de Machado-da-Silva (1998), a institucionalização não é um 

processo estanque. Assevera que, para avaliar com mais precisão esse processo, existem os 

mecanismos de isomorfismo apresentados por DiMaggio e Powell (1983). Os autores afirma 

que isomorfismo é um conjunto de restrições que forçam a unidade de uma população a se 

parecer com outras unidades que se colocam em um mesmo conjunto de condições 

ambientais. Esses mecanismos estabelecem diferentes combinações que podem pressionar 

para que haja mudança. Assis et al. (2010, p.4) os compreendem ―como uma convergência 
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progressiva das organizações a uma tendência, por meio da imitação, buscando a 

legitimação‖. 

O conceito de isomorfismo institucional, como entendem Dimaggio e Powell (1983), é 

uma ferramenta útil para a compreensão política e o cerimonial que permeiam parte 

considerável da vida organizacional moderna. Os autores identificaram três mecanismos que 

facilitam a mudança isomórfica institucional, cada um com seus antecedentes: o isomorfismo 

coercivo (provém da política e do problema da legitimidade); o isomorfismo mimético 

(resulta de resposta-padrão às incertezas); e o isomorfismo normativo (associado à 

profissionalização). Essa subcategoria objetivou verificar a presença do isomorfismo com 

base nos mecanismos supracitados. 

Concernente ao isomorfismo mimético, DiMaggio e Powell (1983) asseveram que os 

dirigentes podem imitar estratégias e arranjos estruturais já implantados pelos concorrentes, 

visando atingir o sucesso que conquistaram, e reduzir a incerteza ocasionada por problemas 

tecnológicos e objetivos conflitantes, que levam ao isomorfismo mimético.  

A mudança isomórfica através desse mecanismo acontece quando determinada 

organização, por diversos motivos, como, por exemplo, objetivos conflituosos ou exigências 

institucionais, adotam procedimentos e práticas já desenvolvidos e provados em outras 

organizações que estão no seu ambiente específico de atuação (CARVALHO; VIEIRA, 

2003). Na análise de conteúdo das entrevistas feitas para esta pesquisa, percebeu-se que os 

entrevistados reconhecem a estratégia de se espelhar em outras instituições como válida e 

importante para operacionalizar projetos institucionais voltados para a sustentabilidade, como 

mostram estas falas: 

 

[...] Eu acredito que sim, o mundo está aí para se copiar as melhores práticas. Então se já 

existe essas práticas e elas estão aí disponíveis, eu acho que a gente tem tudo para avançar. 

(ENTREVISTADO 01) 

 

[...] Creio que sim. O caminho, se não é único também não é muito diferente não, tem os 

mesmos objetivos, pelo menos aquelas instituições que tem os mesmos objetivos, acho que 

o caminho não difere muito não. (ENTREVISTADO 05) 

 

[...] Sim, ele tem feito parcerias e visitas técnicas e tem buscado otimizar aonde a gente 

ainda não consegue atuar de forma excelente, buscando realmente exemplos de outras 

instituições para que a gente possa melhorar aqui o campus também. (ENTREVSITADO 

06) 

 

O entrevistado 05 conseguiu trazer uma experiência prática que comprova a 

preocupação da Instituição em se manter em contato com outras instituições consideradas 

como ―melhores‖ em projetos sustentáveis. 
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[...] Eu estou lembrando agora que quanto à questão da energia, por exemplo, umas 

instituições estão trabalhando com energia renovável, em contrapartida da energia elétrica. 

E isso tem refletido aqui também como uma coisa a se buscar também aqui no mesmo 

sentido. Então está sendo observado sim, os que partiram na frente servem de exemplo. 

Isso vai uns ajudando os outros. Às vezes uma Instituição está mais à frente em 

determinado ramo. 

 

Outra perspectiva da fonte de mudanças isomórficas é a normativa, que deriva, 

principalmente, da profissionalização. DiMaggio e Powell (1983) interpretam a 

profissionalização como a luta coletiva de membros de uma profissão com o intuito de definir 

as condições e os métodos de trabalho e uma base de conhecimento, característica do 

desenvolvimento de sua profissão, que seja capaz de lhe garantir autonomia e legitimidade. 

A análise do conteúdo das entrevistas mostrou que a presença do isomorfismo 

normativo, materializado em ações que promovam sustentabilidade, inseriu-se na Instituição 

através de projetos de pesquisa e extensão vinculados à Coordenação de Pesquisa, Extensão e 

Inovação e à Diretoria de Planejamento e Administração e deu-se por meio da atuação de 

professores e alguns servidores técnicos que atuaram no sentido de incluir a sustentabilidade 

como um tema transversal nas ações da gestão da Instituição. As falas seguintes confirmam 

essa assertiva: 

 

[...] como a gente já tinha algumas ações, como por exemplo, a própria Copex já funciona 

com ações de pesquisa na área de sustentabilidade, a gente já tem o programa que tinha 

sido implementado 2008 ou 2006. (ENTREVISTADO 01) 

 

[...] Hoje a diretoria de administração e alguns professores que tem projetos bem avançados 

nessa área ou pesquisas ou disponibilidade de fazer ações de sustentabilidade. 

(ENTREVISTADO 03) 

 

[...] A direção geral, a COPEX, que é a coordenação de pesquisa extensão e inovação, os 

professores, principalmente da área de meio ambiente, e os estudantes também. 

(ENTREVISTADO 05) 

 

Segundo (CAVALHO E VIEIRA, 2003, p.34) ―o sistema de ensino e, em particular, 

as universidades, onde formam grande parte dos profissionais, são veículos privilegiados dos 

conjuntos de normas, regulamentos e práticas comuns a uma profissão‖. 

O isomorfismo coercitivo advém das influências políticas e da busca por legitimidade 

e resulta de pressões tanto formais quanto informais, exercidas sobre as organizações e por 

outras das quais elas dependem e pelas expectativas culturais da sociedade onde atuam e são 

capazes de impor uniformidades a essas organizações. DiMaggio e Powell (1983) referem que 

tais pressões podem ser sentidas como coerção, persuasão ou, ainda, como um convite para 
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aderirem ao grupo. Essas mudanças podem fazer parte dos cerimoniais da organização, porém 

não são inconsequentes, pois um ambiente legal comum afeta diversos aspectos do 

comportamento e da estrutura das organizações, e isso pode alterar as relações de poder em 

longo prazo, uma vez que as organizações estão se tronando mais homogêneas e mais 

organizadas em torno de rituais, em conformidade com instituições maiores. 

Quando questionados sobre o surgimento da sustentabilidade na Instituição, os 

entrevistados deixaram marcas em suas falas do mecanismo isomórfico coercitivo. Parte 

considerável deles apontou o regramento legal como ponto inicial para a inserção da 

sustentabilidade no IFPB, Campus João Pessoa. 

 

[...] A sustentabilidade aqui vem do regramento que já existe, da legislação que você tem 

que cumprir. [...] Agora assim a gente também, nós não estamos só o campus, ele está 

dentro de um sistema que é o Instituto Federal da Paraíba, então assim aquilo que a gente 

tem feito aqui é muito mais de uma experiência que já vinha sendo feita para cumprir essa 

legislação do que propriamente uma sistematização do IFPB como toda a gente não tem 

nenhuma orientação assim do IFPB quanto à questão da sustentabilidade. 

(ENTREVISTADO 01) 

 

[...] A partir da legislação de 2016, já tinha uma legislação que já apontava para as 

instituições, na aquisição de bens, na produção de serviços e na prioridade de empresas que 

são sustentáveis e da própria sociedade. Então eu acho que isso motivou a administração a 

adotar esse comportamento sustentável. (ENTREVISTADO 06) 

 

[...] Eu acho que a ideia veio de forma forçosa, o imperioso legal que você teria que fazer. 

Não foi a decisão das pessoas em não, vamos fazer porque é bonitinho, porque é bom, 

sustentabilidade está na moda, o campus precisa entrar [...] A gente tem que fazer na 

verdade não porque tem uma obrigação legal, a gente tem que fazer. (ENTREVISTADO 

09) 

 

Quadro 12 – Síntese das análises dos processos isomórficos 

Categoria Tipo Conclusões da análise 

Is
o

m
o

rf
is

m
o
 

Isomorfismo mimético 

A partir da análise de conteúdo das entrevistas, percebe-se que 

os entrevistados reconhecem a estratégia de se espelhar em 

outras instituições como válida e importante para 

operacionalizar projetos institucionais voltados para a 

sustentabilidade. 

Isomorfismo 

normativo 

A análise mostrou que a presença do isomorfismo normativo se 

inseriu na Instituição através de projetos de pesquisa e extensão 

vinculados à Coordenação de pesquisa, extensão e inovação e da 

Diretoria de planejamento e administração e deu-se pela atuação 

de professores e alguns servidores técnicos que atuaram no 

sentido de incluir a sustentabilidade como um tema transversal 

nas ações da gestão da Instituição. 

Isomorfismo 

coercitivo 

As falas dos entrevistados indicaram a presença do mecanismo 

isomórfico coercitivo. Para boa parte deles, o regramento legal 

foi considerado como ponto inicial para a inserção da 

sustentabilidade no IFPB, Campus João Pessoa. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Beltrame (2015) 
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O quadro 12 traz uma visão geral da atuação das forças isomórficas no processo da 

inserção da sustentabilidade nas ações do Campus João Pessoa. De acordo com o conteúdo 

analisado, constatou-se que o isomorfismo coercitivo se destacou pela pressão legal para a 

formação de projetos que visam ações sustentáveis na Instituição e que a pressão coercitiva, 

oriunda de instituições legais do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), teve bastante impacto, o que pode ser verificado 

na análise documental dos PDIs da Instituição e nos projetos institucionais do Campus João 

Pessoa. O exemplo que foi bastante lembrando no conteúdo das entrevistas foi o projeto de 

coleta seletiva solidária, que procura atender aos dispositivos legais, em que se destacam o 

Decreto nº 5.940/2006, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, Lei nº. 12.305/2010 e 

o Plano de Logística Sustentável – PLS - conforme dispõe a Instrução Normativa nº 10, de 12 

de novembro de 2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Lançando mão das bases teóricas do trabalho de Tolbert e Zucker (1999), este estudo 

teve como objetivo geral analisar o processo de institucionalização da sustentabilidade 

organizacional no Instituto Federal da Paraíba – Campus João Pessoa – e  investigar como se 

encontra esse processo dentro da Instituição. Em resposta ao problema de pesquisa proposto, 

buscou-se analisar o arcabouço normativo da Instituição a partir da sustentabilidade 

organizacional. Para isso, verificaram-se os documentos legais e institucionais, dos quais se 

destacam os planos de desenvolvimento institucional (PDI) e o portal do Ministério de Meio 

Ambiente - MMA, o direcionamento proposto para a temática sustentabilidade para a rede 

IFPB. Constatou-se, a partir da análise desses documentos, a proposição de ações visando à 

integração entre as dimensões da sustentabilidade, pois o discurso do elaborador é o de criar 

um ambiente propício para atender às demandas ambientais, sociais e econômicas.  

Um dos objetivos específicos deste trabalho foi o de verificar a evidência de práticas 

e/ou ações relacionadas à sustentabilidade, no contexto do Campus de João Pessoa, que 

estejam sendo colocadas no âmbito institucional para atender às demandas de 

sustentabilidade. Verificou-se, no âmbito do Campus, que existem várias ações institucionais 

em prol da temática sustentabilidade e que essas ações estão sendo propostas para atender às 

três dimensões em certa consonância com o que está disposto nas diretrizes dos órgãos 

superiores. 

A análise do processo de institucionalização da sustentabilidade organizacional, além 

de ter sido subsidiada pelos resultados dos objetivos específicos, oi feita através de entrevistas 

com os atuais ocupantes dos cargos de direção e chefia da Instituição - um total de dez 

indivíduos - entre diretores e chefes de departamentos. A investigação mostrou que a temática 

sustentabilidade, na Instituição, está em fase de habitualização ou pré-institucionalização, 

visto que a estrutura proposta para a sustentabilidade ainda carece de ajustes e adaptações. 

Quanto à segunda fase do processo, o estudo apontou uma baixa objetificação, pois, apesar de 

haver um pequeno grupo que trabalha em prol dessa estrutura e de ela estar sendo difundida 

dentro da Instituição, ainda não há um consenso sobre o seu valor, já que existe um alto nível 

de resistência a esse respeito.  

Para a fase de sedimentação, o estudo apontou que, embora tenha ficado evidenciada a 

importância do tema (conforme conteúdos das entrevistas), a vinculação de resultados 

positivos relevantes, no que se refere à presença da sustentabilidade em ações da Instituição e 

a existência de um grupo de defensores da estrutura, os resultados mostraram que o 
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quantitativo do grupo que defende a ideia se mostrou insuficiente e que há um grau 

significativo de resistência por parte dos grupos de oposição. 

Referente à busca de evidências de isomorfismo e legitimação na inserção da 

sustentabilidade nas ações da Instituição, os resultados indicaram que a legitimidade da 

temática é legítima tanto no pilar normativo quanto no regulativo. No normativo, o Instituto 

Federal da Paraíba, de acordo com o conteúdo das entrevistas, opera no campo da legitimação 

normativa, pois não há dificuldade de reconhecer a temática sustentabilidade como agente 

promotor de legitimação das ações da Instituição, e a sustentabilidade é incorporada em suas 

estruturas organizacionais. No regulativo, verificou-se que a sustentabilidade está legitimada, 

já que os projetos encontrados operam de acordo com os requisitos legais.  

Quanto ao fenômeno do isomorfismo, verificou-se que o isomorfismo coercitivo se 

destacou pela pressão legal para a formação de projetos que visam ações sustentáveis na 

Instituição, e que a pressão coercitiva oriunda de instituições legais do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), tiveram 

bastante impacto. Já a presença do isomorfismo normativo foi constatada na Instituição, 

através de projetos de pesquisa e extensão vinculados à Coordenação de Pesquisa, Extensão e 

Inovação e pela diretoria de planejamento e administração financeira com a atuação de 

professores e alguns servidores técnicos que atuaram no sentido de incluir a sustentabilidade 

como um tema transversal nas ações da gestão da Instituição. E o mimético foi visto na 

Instituição a partir da percepção dos entrevistados em reconhecer a estratégia de se espelhar 

em outras instituições como válida e importante para operacionalizar projetos institucionais 

voltados para a sustentabilidade, porém houve poucas evidências práticas para esse 

mecanismo.  

As análises deste estudo apontaram para as perspectivas de que a temática 

sustentabilidade, ainda que com certa dificuldade, está pré-institucionalizada nas ações do 

IFPB, Campus João Pessoa, e que a opção pela inserção da temática sustentabilidade nas 

ações na Instituição foi apontada como oriunda de uma exigência legal, motivada para atender 

ao que foi considerado o imperioso legal para a sustentabilidade. 

Como contribuição teórica deste estudo, destaca-se o uso da teoria institucional como 

instrumento de análise do processo de institucionalização da temática sustentabilidade 

organizacional no IFPB, Campus João Pessoa, pois, através do aporte do arcabouço analítico 

da teoria, foi possível analisar como se encontra o processo de institucionalização da 

sustentabilidade organizacional no caso estudado, verificar as fases e fornecer dados não 

apenas para incrementar o conhecimento teórico do tema, mas também para subsidiar e 
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fundamentar o desenvolvimento e a implantação de ação práticas que poderão contribuir para 

melhorar o processo de inserção de temáticas contemporâneas, como a sustentabilidade, nas 

instituições públicas.  

Na questão de ordem prática, a partir do referencial teórico e dos dados apresentados 

nesta pesquisa, sugere-se que: a) a gestão da Instituição busque, nas instâncias superiores, um 

alinhamento conceitual sobre a definição de sustentabilidade proposta nas ações estratégicas 

para a rede IFPB; b) a promoção contínua de práticas e projetos que apontem para o novo 

momento da Instituição, com o olhar focado em ações sustentáveis, com vistas a angariar 

mais adeptos para o tema, dentro e fora da Instituição, e de difundir ainda mais a temática; c) 

devido à importância da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação nesse processo de 

proposição e difusão da temática, deve-se estabelecer um relacionamento mais estreito, a fim 

de encontrar meios para que as ações postas por essa coordenação possam se expandir dentro 

da Instituição. 

Por fim, as análises feitas nesta pesquisa se limitam a um caso, que foi descrito com 

base na visão dos entrevistados. Assim, alguns pontos importantes podem ter sido omissos e 

limitado o trabalho. Aspira-se que o estudo desse tema não se encerre com este trabalho, mas 

que seja o ponto de partida para o desenvolvimento de novas pesquisas que busquem estudar 

o processo de institucionalização do tema sustentabilidade em toda a rede IFPB, assim como 

em outras Instituições de Ensino públicos; que procurem analisar os limitadores do processo 

de institucionalização, visando entender os motivos por que a sustentabilidade não ascende no 

processo institucional e que busquem analisar outras temáticas consideradas relevantes pela 

Instituição a partir da Teoria Institucional. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 

Dados do entrevistado: nome, gênero, telefone, e-mail, formação acadêmica, função 

atual, tempo na função na Instituição;  

Dados das Instituições de Ensino Superior: nome, endereço, número de colaboradores, 

site, número de cursos; dados do curso. 

 

C
a

te
g

o
ri

a
 

Subcategorias Descrição Questões 

H
a

b
it

u
a

li
za

çã
o

 

Inovação 

Ação que resulta em 

modificações 

fundamentais 

provocando ruptura 

ou melhoria contínua 

buscando 

aperfeiçoamento dos 

serviços 

Fale sobre a decisão pela implementação de uma inovação 

no instituto. Nessa perspectiva, quais as modificações 

percebidas na Instituição a partir da implementação da 

sustentabilidade na Instituição?  

Como se processou a inserção da sustentabilidade e quais as 

interferências que esse processo sofreu? (Intervenções 

governamentais, sociais)? Explique  

Estrutura - Geração 

de  

novos arranjos 

estruturais 

A forma pela qual o 

trabalho é dividido em 

tarefas diferentes e 

como essas são 

coordenadas. 

Como surgiu a ideia de inserir a Sustentabilidade nas ações 

do instituto - Campus João Pessoa?  

O Instituto depende de muitas instituições como o MEC e/ou 

o governo federal. Essas instituições estão envolvidas na 

implementação da Sustentabilidade no instituto - Campus 

João Pessoa?  

Em um instituto federal a aceitação da sociedade é essencial, 

a sociedade fez algum tipo de pressão? E os profissionais do 

instituto? Por exemplo, os professores, técnicos e demais 

profissionais pressionaram a Instituição a implementar essa 

temática?  

Quando o instituto - Campus João Pessoa decidiu inserir a 

Sustentabilidade na sua agenda? O instituto de procurou se 

informar de como essa inserção estava funcionando? Quais 

foram os principais atores envolvidos na implementação da 

temática sustentabilidade no instituto - Campus João Pessoa? 

Políticas e 

Procedimentos - 

Normalização de 

arranjos em políticas 

e procedimentos de 

uma dada 

organização 

Os novos arranjos 

organizacionais 

adquirem políticas e 

procedimentos 

específicos dentro da 

organização. 

Quais as políticas e procedimentos específicos, caso haja, 

para quanto a Sustentabilidade no instituto - Campus João 

Pessoa?  

O instituto teve que se adaptar para atender às novas 

estruturas criadas pela inserção da Sustentabilidade no 

Campus João Pessoa? Se sim, como? 

O
b

je
ti

fi
ca

çã
o

 

Consenso social 

Quanto maior o grau 

de institucionalização, 

menor é a resistência 

e maior é o consenso 

social sobre o valor da 

estrutura. 

Houve resistência na inserção da sustentabilidade no instituto 

- Campus João Pessoa? Se sim quais, e de onde vieram? E se 

não, qual o motivo?  

Hoje existe uma resistência interna a sustentabilidade no 

instituto - Campus João Pessoa? De que tipo? Pode-se falar 

que dentro do instituto - Campus João Pessoa há um 

consenso a respeito do valor da estrutura? 
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Monitoramento 

Interorganizacional 

Análise das empresas 

concorrentes a fim de 

buscar ações 

legitimadas. 

Quando o instituto decidiu inserir a Sustentabilidade na sua 

agenda? Nesse momento buscou-se verificar como os 

institutos ―concorrentes‖ como estavam sendo inserida a 

temática Sustentabilidade em suas agendas? 

Difusão da 

Estrutura 

As formas 

organizacionais se 

tornam mais legítimas 

quando se espalham. 

A sustentabilidade está sendo inserida ou está presente nas 

ações do instituto - Campus João Pessoa? Se sim, essas ações 

estão inseridas na mesma estrutura das demais temáticas 

dentro da Instituição? 

Presença de 

Champions 

Estrutura pode 

promover a sua 

difusão. 

Dentro do instituto de que forma é percebida a presença de 

atores que defendem a ideia da Sustentabilidade e buscam a 

perpetuação dessa estrutura? 

S
ed

im
e
n

ta
çã

o
 

Resultados positivos 

É necessária uma 

relação positiva entre 

a institucionalização e 

os resultados. 

A presença da sustentabilidade no instituto - Campus João 

Pessoa está conseguindo dar bons resultados até agora, quais 

são os resultados?  

Como você vê o futuro da sustentabilidade no instituto - 

Campus João Pessoa?  

Quais os principais problemas que ocorrem? O que se espera 

como bons resultados da inserção de temáticas 

contemporâneas, como sustentabilidade, no instituto - 

Campus João Pessoa? 

Continuidade da 

estrutura 

Continuidade 

histórica da estrutura 

adotada. 

Há expectativa de que seja contínuo, ou seja, que a 

sustentabilidade figure como temática permanente nas ações 

do instituto - Campus João Pessoa? 

Baixa resistência 

A baixa resistência 

assegura a 

perpetuação da 

estrutura no tempo. 

No instituto - Campus João Pessoa, qual o grau de resistência 

dos atores envolvidos no processo de inserção da 

sustentabilidade?  

Os recursos humanos, financeiros, tecnológicos são 

suficientes para permanência da sustentabilidade no instituto 

- Campus João Pessoa?  
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Legitimação 

Regulativa 

Uma organização 

legitimada é aquela 

que é estabelecida e 

opera em 

conformidade com os 

requisitos legais. 

A sociedade, o mercado, os governos legitimam a 

sustentabilidade como temática a ser trabalhada no instituto - 

Campus João Pessoa? Ou seja, esses atores reconhecem a 

temática (sustentabilidade), como sendo parte do serviço 

ofertado a comunidade e por sua via contribui com uma 

mudança de atitude frente as demandas ambientais? 

Legitimação 

Normativa 

Uma organização é 

apropriada quando 

obtém uma avaliação 

normativa positiva da 

sociedade e de seus 

stakeholders. 

A implementação da sustentabilidade nas ações da 

Instituição impacta na legitimidade do instituto - Campus 

João Pessoa? Justifique sua resposta. 
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- 

Práticas e formas de 

organização 

institucionalizadas são 

difundidas pela 

comunidade de 

agentes de um mesmo 

campo existem 

através do 

isomorfismo. 

O instituto - Campus João Pessoa busca se assemelhar aos 

demais institutos que têm a sustentabilidade em seu 

planejamento?  

Existe uma preocupação em avaliar os casos de outras 

instituições de ensino, os problemas enfrentados, as 

melhorias implantadas, nas quais já está implantada a 

temática sustentabilidade em seu planejamento? 

 

 


