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"A decade from now, all excellent managers will be 
sustainability managers. Just as the definition of excellent 
management today includes effective financial, human, and 
information management, soon it will also include effective 
sustainability management" (Steven Cohen). 
 
"We can't solve problems by using the same kind of 
thinking we used when we created them" (Albert Einstein).  



 

  

RESUMO 
 

Esta tese teve como objetivo compreender o desenvolvimento da racionalidade sustentável 
crítica e transformadora, a partir das experiências de ensino-aprendizagem em cursos de pós-
graduação em sustentabilidade, bem como analisar como essas experiências de ensino-
aprendizagem se materializam em novas ações ou práticas no ambiente de trabalho desses 
alunos. A partir de uma abordagem qualitativa interpretativa crítica, analisou-se as experiências 
de ensino-aprendizagem de alunos em dois cursos de pós-graduação em sustentabilidade 
localizados no Brasil. Para a construção dos dados, recorreu-se a entrevistas com 
coordenadores, professores e alunos, observação não-participante, consultas a documentos 
institucionais e produção textual discente. As categorias de análise consideram dois níveis de 
reflexão - reflexão sobre sustentabilidade - problem-solving, e reflexão crítica para a 
sustentabilidade - problem-posing (KEMBER et al., 2008; MEZIROW, 1991), sendo esta 
última a fomentadora de uma mudança profunda (KING, 2004, 2009; KITCHENHAM (2008). 
Os resultados mostram que há alunos que se aproximam de uma discussão de fundo, e vão além 
da reflexão instrumental e do problem-solving. O mesmo ocorreu com as experiências de 
transformação, que embora não atinja seu nível mais profundo, os alunos se mostram 
emocionalmente dispostos, abertos e permeáveis à mudança. Ao fazer um mapeamento do 
conteúdo das reflexões e transformações vivenciadas pelos participantes da pesquisa, os 
resultados mostraram que estes processos reflexivos e transformadores fazem parte de um 
continuum, um processo não sequencial, no qual os questionamentos críticos e não críticos e as 
transformações mais ou menos profundas vêm e vão se desenvolvendo ao longo da experiência 
educativa. Tais inconstâncias são naturais e inerentes à fase de transição paradigmática que se 
está vivendo em direção à uma racionalidade crítica sustentável. Contudo, se por um lado, os 
relatos discentes externalizam reflexões que podem ser consideradas críticas, bem como 
descrevem transformações significativas de modelos mentais, por outro, foi possível observar 
que a materialização das experiências de ensino-aprendizagem na prática desses profissionais 
ainda não está consolidada. Os alunos estão saindo destes cursos com pouco espaço para 
atuação dentro das empresas. Os cursos vêm perdendo alunos, e há um processo de juniorização 
ao longo dos anos. Já não pertencem ao alto escalão como nas primeiras turmas, tendo pouco 
poder de decisão e autonomia dentro das organizações para alterar sua prática de trabalho e 
muito menos o modo usual das empresas agirem. Como consequência, estas especializações 
estão formando um profissional perdido em sua identidade. Os cursos, por sua vez, também 
estão sujeitos a este contexto de mercado e acabam, por vezes, reproduzindo as mesmas 
idiossincrasias do mundo corporativo que tentam combater. Mesmo que exista uma geração 
que está questionando os modelos de gestão e buscando uma formação para sustentabilidade, 
corre-se o risco destes cursos estarem formando profissionais com a mentalidade que a empresa 
busca, ou seja, dentro lógica do mainstream, ou ainda, formando profissionais de base e não 
lideranças. Por mais que os alunos tenham apresentado reflexões críticas para sustentabilidade, 
o foco de ensino ainda está, sobretudo, no problem-solving, e seu potencial crítico e 
transformador fica minimizado. A despeito desse cenário, estes cursos assumem uma função 
social importante, cumprindo um papel no desenvolvimento da racionalidade crítica e 
transformadora e funcionando como espaços de aprendizado, reflexão, transformação e 
compartilhamento de ideias. Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para a compreensão 
dos conteúdos dos processos reflexivos e de transformação dos profissionais que estão nesses 
programas, bem como dos dilemas, limites e contradições imersas nestas propostas formativas, 
trazendo implicações para coordenadores de cursos, professores e pesquisadores na área. 
 
Palavras-chave: racionalidade sustentável; reflexão crítica; aprendizagem transformadora; 
cursos de gestão; experiências de ensino-aprendizagem. 



 

  

ABSTRACT 
 

The aim of this thesis was to understand the development of a critical and transformative 
sustainable rationality, based on teaching-learning experiences in postgraduate courses in 
sustainability, as well as to analyze how these teaching-learning experiences materialize in new 
actions or practices in the students' workfield. From a qualitative critical interpretative 
approach, we analyzed the teaching-learning experiences of students in two postgraduate 
sustainability courses located in Brazil. For the construction of the data, we used interviews 
with coordinators, teachers and students, non-participant observation, documental analysis and 
written work. For the analysis of the critical reflection we used Kember et al (2008) and 
Mezirow (1991). For the evaluation of the transformative learning processes we used King 
(2004, 2009) and Kitchenham (2008). Considering two levels of reflection - reflection about 
sustainability (problem-solving) and critical reflection for sustainability (problem-posing), the 
latter being the driving force for a profound change, the results show that there are some 
students that dive to a more substantive discussion and go beyond instrumental reflection and 
problem-solving. The same has happened with transformational experiences, which, while 
students are not reaching their deepest level, at least they are emotionally open and permeable 
to change. By mapping the content of the reflections and transformations experienced by the 
students, the results showed that these reflexive and transforming processes are part of a 
continuum, a non-sequential process, in which critical and noncritical questions and more or 
less profound transformations are developed throughout the process. And these inconstancies 
are essential for the development of sustainable critical rationality. However, if on the one hand, 
the student reports reflections that can be considered critical, as well as describe significant 
transformations of mental models, on the other hand, it was possible to observe that the 
materialization of teaching-learning experiences in the practice of these professionals is not yet 
consolidated. Students are leaving these courses with little space to perform within the 
companies. Courses have been losing students, and there is a process of 'juniorization' over the 
years. They no longer belong to the upper levels, having little decision-making power and 
autonomy within organizations to change their work practice and much less the usual way 
companies act. As a consequence, these courses are forming a professional lost in their identity. 
Even if there is a generation that is questioning the management models and seeking an 
education for sustainability, the risk is that these courses are training professionals with the 
mentality that the company seeks, that is, within the logic of the mainstream, or even, training 
low-level professionals or non-leadership. Even if students have presented critical thinking for 
sustainability, the focus of teaching is still on problem-solving, and their critical and 
transformative potential is minimized. Although these courses have an important social 
function, playing a role in developing critical and transformative rationality and functioning as 
spaces for learning, reflection, transformation and sharing of ideas, they serve a market demand 
and are also subject to the idiosyncrasy of the corporate world. This research contributes to the 
understanding of the contents of the reflexive processes and of the transformation of the 
professionals that are in these programs, as well as of the dilemmas, limits and contradictions 
immersed in these formative proposals. 
 
Keywords: sustainable rationality; critical reflection; transformative learning; management 
courses; teaching-learning experiences. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da racionalidade sustentável crítica e transformadora vivenciada por 

alunos em cursos de pós-graduação em gestão é o tema deste estudo. O argumento que se 

pretende defender nesta tese é que ao passar por uma experiência formativa focada 

exclusivamente em sustentabilidade, com duração de aproximadamente um ano e meio, e com 

uma carga horária extensa, mesmo se tratando de cursos tradicionais em gestão que não tenham 

a abordagem crítica e transformadora como elemento central dos currículos e práticas 

pedagógicas, os alunos chegam ao nível reflexivo crítico e vivenciam experiências de 

transformação que são potencializadas por estes cursos.   

A sociedade contemporânea vem experienciando recorrentes crises tanto de ordem 

econômica, protagonizada principalmente pelos Estados Unidos da América com a ‘crise dos 

subprimes’ em 2008 (SUN; LOUCHE; PÉREZ, 2011), de ordem ecológica, mediante as 

frequentes catástrofes naturais, como também de ordem social, marcada especialmente pela 

desigualdade, pobreza e discriminação. Para Eisler (2008), os grandes problemas vivenciados 

no nosso tempo são em parte decorrência dos atuais modelos econômicos que estabelecem 

prioridades ‘erradas’ e desajustam recursos.  

Embora o World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) acredite 

que “os dias de medir o sucesso do negócio exclusivamente através de métricas financeiras 

acabaram”, esta ainda não é uma realidade. Por mais que se defenda que as organizações 

empresariais precisam ir além da contabilização do capital financeiro, adotando uma 

abordagem mais integrada que incorpore também seu capital natural e social (WBCSD, 2016), 

e que é preciso pensar em um novo modelo econômico, que inclua uma compreensão mais 

holística dos seres humanos (BINA; VAZ, 2010; EISLER, 2008;), a ideia de progresso ainda é 

muito baseada na definição econômica. O sucesso é medido pela quantidade de riquezas 

produzidas pelo país (PIB), e não por aquilo que faz a vida dos seres humanos valer a pena: 

felicidade, bem-estar e saúde (THE HAPPY PLANET INDEX, 2010).  

No que se refere à crise ecológica, esta é intimamente relacionada ao meio-ambiente, 

ou seja, à capacidade de suporte do planeta em atender as demandas do sistema produtivo 

(CONSUMO SUSTENTÁVEL, 2005), mas também à cultura de consumo (BECK, 1992), 

sendo esta umas das prerrogativas que constituem o sistema capitalista (CHAPPLE; 2008; 

NAIR, 2011), e que vem impactando o ambiente natural e social das mais variadas formas.  

Com relação à crise social, conforme apontado pelo Business & Sustainable 

Development Commission (BSDC) ainda existem cerca de 150 milhões de crianças envolvidas 
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em trabalho infantil ao redor do mundo, e vivenciamos a maior onda de refugiados já vista. 

Apesar da ONU estimar que 1,1 bilhão de pessoas deixaram a pobreza desde 1990 em nível 

mundial, ainda existem 767 milhões de pessoas que sobrevivem com menos de US$ 1,90 por 

dia (BSDC, 2017). No Brasil, a desigualdade social vem piorando. Entre os anos 2014 e 2016, 

houve um aumento de 53% no número de brasileiros vivendo com renda inferior a ¼ do salário 

mínimo por mês, o equivalente a R$ 220,00. Em 2014, esse número era de 16,2 milhões, e no 

final de 2016, chegou a 24,8 milhões (IBGE, 2018).  
Há muitos anos atrás o relatório Brundtland já alertava para a problemática da 

incompatibilidade existente entre a capacidade de suporte dos ecossistemas e os padrões de 

produção e consumo vigentes na sociedade (WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT 

AND DEVELOPMENT, 1987). Nesse contexto de crises, a temática do desenvolvimento 

sustentável (DS) tomou força e os mecanismos a ela relacionados assumiram um papel essencial 

para o alcance de uma sociedade mais justa e que respeite os limites do ambiente natural.  

Organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) vêm 

atuando fortemente no processo de conscientização quanto aos pressupostos do 

desenvolvimento sustentável. Estas organizações foram responsáveis por patrocinar diversos 

eventos, dentre os mais recentes a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável em 

2002, e a Rio + 20 realizada no ano de 2012 no Rio de Janeiro, que tinham como propósito 

discutir os limites de crescimento do planeta e o papel dos diversos agentes, governo, empresas, 

sociedade civil, organizações não governamentais nestas questões (ONU, 2012). Além disso, 

promoveram iniciativas como a elaboração da Agenda 2030, cujo foco é acabar com a pobreza, 

reduzir as desigualdades, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas (ONU, 

2015).  

Esse ambiente cercado de crises sociais, ambientais e econômicas favoreceu o 

aparecimento de movimentos sociais, governamentais e intergovernamentais, que acabaram 

criando uma série de pressões sobre o universo das organizações para que entrassem no debate 

do DS. Este fortalecimento do ambiente institucional fez com que as organizações percebessem 

que precisariam responder a estas novas demandas se desejavam se manter competitivas no 

mercado. Isso porque as décadas de crescimento e consumo insustentável de recursos naturais 

deram lugar a um mundo com recursos limitados e que forçou os indivíduos e consumidores a 

mudarem seus comportamentos. Estas mudanças estão reescrevendo as regras do jogo no 

ambiente organizacional, e as empresas estão cada vez mais pressionadas a analisarem o que 
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essa nova era significa para elas e como devem responder neste novo ambiente que está se 

formando (BUSINESS CALL TO ACTION, 2018).  

Nesse contexto, em que cresce a importância da formação de profissionais com 

habilidades e competências para atuarem neste novo ambiente (WBCSD, 2016), as instituições 

de ensino superior passaram a ser reconhecidas como instituições-chave nesse processo. Isso 

porque poderiam desempenhar papel crucial na formação da conscientização, do conhecimento, 

das habilidades e dos valores necessários para criar um futuro mais justo e sustentável, 

capacitando futuros profissionais a desenvolver, liderar, administrar, ensinar e influenciar a 

sociedade (WRIGHT; HORST, 2013). A própria ONU, buscando ampliar sua atuação e 

mobilização no que se refere à formação de profissionais, desenvolveu em 2007 uma força-

tarefa internacional, que culminou no Principles for Responsible Management Education 

(PRME), cujo objetivo era desenvolver a capacidade dos alunos para serem futuros geradores 

de valor sustentável para as empresas e a sociedade em geral, trabalhando para uma economia 

global inclusiva e sustentável.  

E assim, emergem cursos com foco em sustentabilidade sendo oferecidos por diversas 

instituições de ensino superior ao redor do mundo. Conforme argumenta o BSCS (2018), é 

fundamental que as empresas possuam profissionais engajados nessa temática: “se você não 

tiver pessoas que levantem a bandeira e ascendam a faísca da sustentabilidade, então essa coisa 

estará fadada a morte” (BSCS, 2018).  

Apesar de não existirem informações muito precisas a respeito do número destes cursos, 

o site americano MastersPortal aponta que existem 173 cursos de MBA focados em 

sustentabilidade nos Estados Unidos da América. Em uma pesquisa no Association for the 

Advancement of Sustaiability in Higer Education (AASHE), foram encontrados 115 programas 

acadêmicos em sustentabilidade ao redor do mundo que incluíam desde certificados 

profissionais até o nível de doutorado, e tinham foco na área de negócios, gestão e finanças. 

Destes, 96 eram localizados nos Estados Unidos, 3 no Reino Unido e 1 na Alemanha. Ao tentar 

localizar cursos no Brasil, este site não apresentou nenhuma informação. Também não foram 

encontrados sites brasileiros que informassem sobre o número de cursos de pós-graduação em 

sustentabilidade sendo ofertados no país.  

O que se passou a observar a partir de então, foi um movimento de diferentes 

instituições de ensino superior, em especial as escolas de negócios/gestão/administração, a 

incorporarem os valores da responsabilidade social global em seus currículos, atividades 

acadêmicas, e/ou em seus campi universitários (HOLT, 2003; CHRISTENSEN; PEIRCE; 

HARTMAN; HOFFMAN; CARRIER, 2007; SHARMA, 2017).  
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Esse cenário fez despertar também o interesse de pesquisadores nessa área, e assim, 

emergem relatos sobre experiências de Educação para a Sustentabilidade (EpS) em escolas de 

negócios na literatura (BRUNSTEIN; GODOY; SILVA, 2014; COLLINS; KEARINS, 2007; 

GALEA, 2004, 2007; SPRINGETT, 2005). Entretanto, estas pesquisas apontam algumas 

críticas em relação à EpS, argumentando por exemplo, que o tema é fortemente influenciado 

pelos discursos e práticas empresariais, principalmente das grandes empresas que se dedicam a 

esses temas sob suas próprias perspectivas.  

As escolas de Administração, em vez de se colocarem como vanguarda na disseminação 

do conceito de sustentabilidade, apenas acompanham a reformulação do discurso empresarial, 

focando em ensinar os alunos a como manter o modus operandi das organizações, sem 

significar uma reconstrução da lógica empresarial (BEVAN, 2014; DEMAJOROVIC; SILVA, 

2012; PALMA; NASCIMENTO; ALVES, 2017). Também não buscam refletir sobre a 

unidimensionalidade dos objetivos empresariais, os quais são frequentemente elaborados a 

partir da perspectiva financeira, ou questionar o significado de sucesso e eficiência 

organizacional: que sucesso é esse? É medido apenas em números? Está a serviço de quem? 

(SPRINGETT, 2005). 

O pensamento corrente da EpS ainda é baseado em uma perspectiva utilitarista, voltado 

exclusivamente para a minimização dos impactos sociais e ambientais ou ao atendimento à 

normais legais, sem que ajam ações proativas ou uma revisão de valores em prol da 

sustentabilidade (DEMAJOROVIC; SILVA, 2012; JACOBI; RAUFFLET; ARRUDA, 2011). 

Para Gonçalves-Dias, Herrera e Cruz (2013), predomina-se ainda um ensino funcional e 

transmissivo, que não leva em conta os desafios do mundo contemporâneo. O tradicional ensino 

da gestão já é reconhecido por suas políticas e práticas educacionais extremamente 

instrumentais, e que raramente buscam desenvolver a capacidade de reflexão crítica nos alunos 

(ALVESSON; WILLMOTT, 1999; PAULA; RODRIGUES, 2006; REYNOLDS, 1998; 

WILLMOTT, 1994). Os currículos dos cursos de pós-graduação, especialmente dos MBA’s , 

consistem em uma variedade de disciplinas funcionais, que continuam aplicando a lógica 

econômica, que enxerga a rentabilidade corporativa como sinônimo de eficiência gerencial, 

negligenciando aspectos sociais e políticos da gestão (ANTONACOPOULOU, 2010).  

E essa característica presente nos cursos tradicionais acaba se refletindo também no 

ensino da sustentabilidade. Para Bevan (2014, p. 55), o currículo dominante de cursos de 

sustentabilidade não é pensado de forma a encorajar os alunos a criticarem as formas de gestão, 

simplesmente “inculca e consolida técnicas e tecnologias associadas ao ilimitado capitalismo 

de mercado e seus objetivos exploradores de curto prazo, focados no trimestre”.  
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É certo que o mainstream da Administração é baseado em teorias que viabilizem a 

maximização dos lucros para as organizações, e que vem há anos sendo reforçado dentro das 

empresas e das escolas de negócio. Isso pode ser observado desde os primórdios da teoria 

organizacional com a Administração Científica de Frederick Winslow Taylor até a economia 

evolucionária de Joseph Alois Schumpeter, o que torna a inclusão do tema da sustentabilidade 

nestas escolas uma tarefa muito complexa. Discutir sustentabilidade em escolas de gestão não 

é uma tarefa simples e nem livre de contradições. Se de um lado, as organizações passaram a 

ser avaliadas não apenas pelo fator econômico, por outro, nota-se que o pensamento orientado 

para a sustentabilidade não condiz com o comportamento de consumismo extremo da 

população que é estimulado pelas empresas.  

Para Springett e Kearins (2001), trata-se de uma luta ideológica que tenta contestar a 

legitimidade da teoria ortodoxa da administração. Portanto, encontrar um consenso que atenda 

os objetivos econômicos, sociais e ambientais não é uma tarefa fácil, especialmente no contexto 

empresarial, onde os conflitos de interesse são enormes (BROOKFIELD; KALLIATH; 

LAIKEN, 2006). O próprio ambiente no qual as organizações estão inseridas, focado na 

competição e no uso de recursos de todos os tipos, não parece condizente com os objetivos do 

desenvolvimento sustentável.  

Diante disso, surge a necessidade de se pensar que tipo de racionalidade, aqui entendida 

como pensamento, mentalidade, está sendo desenvolvida em cursos de formação profissional 

para a sustentabilidade no campo da gestão. Esta formação apenas contribui para manter o 

modus operandi do mundo dos negócios replicando o mesmo modo de pensar que resultou nos 

problemas socioambientais enfrentados atualmente ou seu objetivo é transformar esta 

racionalidade para formar profissionais que conduzam os negócios de forma mais 

comprometida com as questões sociais e ambientais, e menos orientados para a lógica 

empresarial? 

Alguns autores têm defendido a importância de se pensar o ensino da sustentabilidade 

a partir de uma mudança paradigmática (BANERJEE, 2004; PALMA; PREDROZO, 2016; 

STERLING, 2010). Isso porque se o objetivo é levar os alunos a pensarem as organizações para 

além do seu modus-operandi e da manutenção do status quo, isso vai exigir um ensino mais 

reflexivo, menos instrumental, e que potencialize transformações na mentalidade de seus 

alunos.  

Assim, destacam-se dois conceitos fundamentais, reflexão crítica (RC) e aprendizagem 

transformadora (AT). Ambos podem configurar-se como uma importante estrutura teórica para 

se estudar a formação de profissionais em sustentabilidade. RC envolve levantar 
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questionamentos sobre a validade de uma premissa tida como certa. Diferentemente da 

reflexão, onde os indivíduos avaliam intencionalmente as ações e experiências na busca de uma 

solução para determinado problema (problem-solving), a RC vai questionar as circunstâncias 

da origem do problema, não somente as consequências de sua ação. Para Mezirow (1991), 

implica em problematizar as suposições taken for granted (problem-posing). E é esse tipo de 

reflexão que tem potencial de levar os indivíduos a se transformarem.  

A RC está no cerne da AT, que é definida como a aprendizagem que vai transformar 

padrões de referência considerados problemáticos, difíceis de lidar ou compreender, pois se 

referem à conceitos abstratos da existência humana, como democracia, cidadania, justiça, amor, 

com o intuito de torná-los mais inclusivos, distintos, reflexivos, abertos e emocionalmente 

capazes de mudar (Mezirow, 2010). Para Sterling (2011), a aprendizagem transformadora 

possibilitaria um novo fazer organizacional, uma nova forma de ver as organizações. Chen e 

Martin (2015) concordam que a educação ambiental baseada no conhecimento (knowledge-

based) tem sido consistentemente limitada em sua eficácia. Na visão destes autores, a teoria da 

aprendizagem transformadora tem potencial para engajar as pessoas em um comportamento 

sustentável, através de transformações pessoais.  

É nesse contexto, diante da necessidade de um ensino transformador que forme 

profissionais que irão refletir criticamente sobre as questões da sustentabilidade, especialmente 

no contexto organizacional, que foram formuladas as perguntas de pesquisa que norteiam o 

processo investigativo nesta tese.  

 

(1) Considerando as experiências de ensino-aprendizagem em cursos de pós-graduação 

em gestão com foco em sustentabilidade, quais foram os níveis reflexivos e as 

experiências de transformação vivenciadas pelos alunos nestes cursos?  

(2) Qual o potencial destes cursos em promover a reflexão crítica e fomentar 

transformações na mentalidade dos alunos em direção à sustentabilidade? 

(3)  Como essas experiências de ensino-aprendizagem se materializaram em novas 

ações ou práticas no ambiente de trabalho desses alunos? 

 

Vale mencionar que, ao usar o termo potencial em seu problema de pesquisa, esta 

pesquisa não tem por intenção quantificar ou mensurar este potencial, mas sim compreendê-lo 

a partir da análise das experiências vivenciadas pelos alunos.  

Para responder a estas questões, esta pesquisa analisou o processo de ensino-

aprendizagem em dois cursos de pós-graduação em sustentabilidade localizados no Brasil. Os 



 

 

21 

cursos analisados são oferecidos há mais de 7 anos por instituições de ensino renomadas, 

mostrando que não se tratam de iniciativas pontuais. Eles têm uma trajetória consistente e se 

tornaram referência pela formação/especialização de gestores e profissionais nesta área de 

sustentabilidade no contexto geográfico em que atuam.  

Antes de mais nada, faz-se importante deixar claro também que nessa pesquisa, 

educação para a sustentabilidade e educação para o desenvolvimento sustentável são entendidos 

como sinônimos e serão usados de forma intercambiável. Nos estudos de educação para a 

sustentabilidade, muitas vezes os termos são utilizados como sinônimos. O conceito mais 

disseminado de DS é o apresentado no Relatório Brundtland. Contudo, este conceito assume 

muitas interpretações e significados, e pela falta de uma definição clara o suficiente para guiar 

as políticas públicas em busca de solução para os problemas, corre-se o risco do tema esvaziar-

se de sentido e o movimento perder força (HOLDEN; LINNERUD; BANISTER, 2014; 

HOPWOOD; MELLOR; O’BRIEN, 2005).  

Para Robinson (2004), as organizações do governo e do setor privado tenderam a adotar 

o termo desenvolvimento sustentável, enquanto a academia e as ONGs foram mais propensas 

a usar o termo sustentabilidade em contextos similares. Segundo este autor, existe uma razão 

fundamental para esta tendência de divisão terminológica. A academia e as ONGs preocupam-

se com a ideia de que o desenvolvimento é visto como sinônimo de crescimento e, portanto, 

que o desenvolvimento sustentável melhora, mas não desafia o crescimento econômico 

contínuo.  

Nesta visão, a preferência pelo termo ‘sustentabilidade’ enfoca a atenção que deve ser 

colocada sobre a capacidade dos seres humanos de continuarem a viver dentro de restrições 

ambientais e sociais. Diesendorf (2000) entende sustentabilidade como meta ou ponto final de 

um processo chamado desenvolvimento sustentável. Uma sociedade sustentável é considerada 

uma sociedade que alcançou a sustentabilidade por meio desse processo. A escolha por tratar 

os termos como sinônimos visa garantir que o entendimento sobre o tema fique mais coerente 

com o ambiente que se está analisando, uma vez que ambos são amplamente utilizados pelos 

cursos de formação profissional e pelas empresas. Independentemente do termo utilizado, a 

base de referência é muito similar, pois estão embaixo do guarda-chuva das discussões sociais, 

ambientais e éticas.  

Para compreender a problemática desta pesquisa e responder as perguntas formulada, 

definiram-se os objetivos a serem alcançados no próximo item.  
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1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi compreender o desenvolvimento da racionalidade 

sustentável crítica e transformadora, a partir das experiências de ensino-aprendizagem em 

cursos de pós-graduação em sustentabilidade no Brasil, bem como analisar como essas 

experiências de ensino-aprendizagem se materializaram em novas ações ou práticas no 

ambiente de trabalho desses alunos. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos  

 

O objetivo geral proposto desdobrou-se nos seguintes objetivos específicos:  

 

a) Descrever e analisar a proposta pedagógica dos programas de pós-graduação em 

sustentabilidade nas instituições objeto de estudo; 

b) Identificar e analisar os motivos que levaram os alunos a buscaram uma 

experiência formativa em sustentabilidade; 

c) Compreender o conteúdo, o tipo e a natureza da reflexão e das experiências de 

transformação vivenciada pelos alunos; 

d) Identificar se, e como, as experiências de ensino-aprendizagem se 

materializaram em novas ações ou práticas no ambiente de trabalho desses 

alunos; e. 

e) Identificar os elementos dos cursos que estimularam a reflexão crítica e 

aprendizagem transformadora. 

 

1. 2 JUSTIFICATIVAS TEÓRICAS E EMPÍRICAS DA PESQUISA  

 

A iniciativa para realização desta pesquisa não nasceu de forma isolada, mas sim, dentro 

do contexto do conjunto de pesquisas sobre Educação para a Sustentabilidade (EpS) no campo 

da Administração que vinham sendo conduzidas no âmbito do grupo de pesquisa “Formação e 

Pesquisa em Administração” do CNPq, liderado pela professora Janette Brunstein, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP.  
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Entre as diversas pesquisas realizadas por este grupo, uma delas foi a dissertação de 

mestrado desenvolvida em 2014 pela autora desta tese, que buscou entender o sentido que a 

EpS vinha assumindo na prática de docentes de cursos de Administração que incorporavam a 

ideia-força da sustentabilidade em seus planos de ensino, à luz dos conceitos de reflexão crítica 

e aprendizagem transformadora. Ao mesmo tempo que os resultados deste trabalho puderam 

ajudar na compreensão de questões importantes relativas ao tema e trouxeram importantes 

contribuições para o campo, algumas inquietações incomodavam a pesquisadora. Assim, 

algumas lacunas teóricas e empíricas ainda precisavam ser preenchidas.  

Do ponto de vista teórico, diversas pesquisas têm destacado a importância da reflexão 

crítica e da aprendizagem transformadora para o ensino da sustentabilidade (PALMA; 

PEDROZO, 2016; SCHUTEL, 2016; KEARINS; SPRINGETT, 2003; SPRINGETT, 2005; 

STUBBS; COCKLIN, 2008; THOMAS, 2009; THOMAS; HEGARTY; HOLDSWORTH, 

2012; TILBURY; WORTMAN, 2004), entretanto estes estudos não trazem uma discussão a 

respeito do conteúdo dessa reflexão. Muito já se conhece sobre como estimular reflexão crítica, 

bem como quais são os elementos de um ensino transformador, mas até então, pouco tem sido 

pesquisado sob a perspectiva da aprendizagem do ponto de vista do aluno. Além disso, as 

pesquisas desenvolvidas não focam no impacto dessa aprendizagem na vida profissional dos 

alunos.  

Isso corrobora com os achados da pesquisa bibliométrica de Cullen (2017) que 

identificou que a maioria dos artigos publicados entre 1994 e 2013 sobre a inclusão da 

sustentabilidade nos currículos das escolas de negócios focavam em como os professores 

integraram sustentabilidade em seus ensinamentos, e uma menor quantidade de pesquisa foi 

realizada sobre as experiências de aprendizagem dos alunos destinatários dessas abordagens. 

Ao recorrer a literatura, encontrou-se o trabalho de outros autores que vêm se dedicando 

a analisar educação para a sustentabilidade à luz da aprendizagem transformadora 

(SPRINGETT, 2005; STERLING, 2010; THOMAS, 2009). Palma e Pedrozo (2015, 2016), por 

exemplo, propõem um framework para processos de mudança nos cursos da área de gestão para 

inserção da sustentabilidade. Nesta mesma linha, Schutel (2015) apresenta uma proposta de 

aprendizagem transformadora integral sustentável, baseada numa discussão epistemológico-

ontológica das organizações atuais. Contudo, o trabalho de Schutel (2015) foca em propostas 

que rompem com um modelo de educação tradicional e instrumentalista, como é o caso dos 

cursos Campus Internacional Brasil da HEC Montreal e a disciplina Formação Integrada para 

a Sustentabilidade (FIS) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) analisados pela autora, e a 

pesquisa de Palma e Pedrozo (2015, 2016) foi realizada em cursos no exterior.  
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 Esta pesquisa se diferencia das demais por alguns motivos. Primeiro, por olhar para o 

conteúdo da reflexões e transformações discentes. Segundo, por buscar compreender a 

incorporação destas experiências de ensino-aprendizagem na vida profissional destes alunos. 

Terceiro, por analisar cursos de pós-graduação em sustentabilidade que não tem uma estrutura 

que pode naturalmente ser identificada como transformadora ou crítico-reflexiva, ou seja, 

tratam-se de cursos 'tradicionais' na área da gestão. Acredita-se que é importante avaliar se estes 

cursos de pós-graduação, mesmo aqueles que não colocam a reflexão e a transformação como 

seu propósito fim estão de fato promovendo estas transformações. Isso porque, por mais que o 

público-alvo destes cursos nem sempre seja composto por gestores ou pessoas que atuam em 

posições de poder ou tomada de decisão, mesmo assim são profissionais que ao passar pela 

experiência do curso, possuirão um repertório de conhecimento que poderá influenciar, direta 

ou indiretamente, o ambiente organizacional. 

O quarto aspecto que diferencia esta pesquisa das demais é que os cursos objeto de 

estudo são ofertados por instituições brasileiras. Tendo em vista que as diferenças contextuais 

e culturais podem trazer novas informações e complementações para os estudos na área, é 

importante que novas pesquisas sejam realizadas no Brasil. Ressalta-se ainda que o conjunto 

de pesquisas desenvolvido até aqui é muito pequeno e contam experiências pontuais de acordo 

com a especificidade de cada curso, o que fortalece a justificativa deste estudo.  
Ao preencher estas lacunas teóricas e empíricas, esta tese poderá contribuir para: (a) a 

construção de um arcabouço teórico que contribua para o fortalecimento da RC e AT em 

sustentabilidade, capaz de alimentar práticas educacionais mais consistentes para a formação 

de profissionais para a sustentabilidade; (b) uma discussão teórica a respeito do conteúdo das 

reflexões e transformações discentes, o tipo e a natureza que estas reflexões assumem no 

contexto da sustentabilidade, bem como da materialização desta aprendizagem na vida 

profissional destes alunos, (c) discutir implicações para a prática de coordenadores e docentes 

de forma a estimular o desenvolvimento da reflexão crítica e potencializar a aprendizagem 

transformadora em programas de formação profissional em sustentabilidade, e (d) adaptação 

de um instrumento de pesquisa capaz de avaliar reflexão crítica e aprendizagem transformadora 

para sustentabilidade em cursos de gestão.  
Espera-se que a análise dessas experiências sirva de reflexão para outros coordenadores, 

docentes e pesquisadores, principalmente no que se refere a seu potencial de gerar RC e AT, e 

como um recurso de apoio para a disseminação da ideia do profissional reflexivo crítico em 

sustentabilidade. Além disso, que ela possa se constituir como uma fonte de inspiração para 
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pesquisas sobre desenvolvimento de programas de formação gerencial, professores e estudantes 

da área de administração interessados em discutir esta temática. 

O presente estudo está sistematizado em cinco seções, além das referências e dos 

apêndices. A seção 1 corresponde à introdução, onde são apresentados o tema e o problema da 

pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, bem como apresentada as justificativas 

para a escolha do tema da tese e sua contribuição. 

Na seção 2 apresenta-se o referencial teórico que embasou esta pesquisa. Nela são 

discutidas a origem, os conceitos e os principais fundamentos da reflexão crítica. O conceito da 

teoria de aprendizagem transformadora, suas raízes teóricas, experiências em sala de aulas e as 

formas de mensuração também são temas desta seção. Na sequência, ela aborda o significado 

de educar administradores para a sustentabilidade sob a perspectiva da RC e AT. Por fim, é 

apresentada uma discussão com o objetivo de conectar as teorias de reflexão crítica e 

aprendizagem transformadora discutidas no decorrer da tese com o desenvolvimento da 

racionalidade sustentável.  

Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa – a definição do método de 

pesquisa, o design da pesquisa, a sua trajetória e limites – são detalhados na seção 3.  

Na seção 4 são relatados os resultados da pesquisa de campo que tratam da proposta 

pedagógica dos cursos, dos dilemas desorientadores e elementos motivadores para realização 

dos cursos, do conteúdo das reflexões discentes, do conteúdo das transformações vivenciadas 

pelos alunos, e sua materialização na prática profissional.  

As conclusões, assim como as reflexões sobre o processo de aprendizagem, são expostas 

na seção 5. As referências bibliográficas utilizadas na elaboração da tese são listadas no final 

deste documento, seguidas pelas referências e pelos apêndices que apresentam informações 

complementares.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O referencial teórico desenvolvido neste estudo constitui-se nos principais conceitos 

que serão utilizados para analisar as perguntas de pesquisa aqui propostas, sendo construído na 

forma que possibilite a melhor integração entre os conceitos considerados nesta pesquisa. O 

referencial teórico se inicia com uma discussão sobre a origem, o conceito e os fundamentos de 

reflexão crítica. Em seguida, discute-se a teoria da aprendizagem transformadora, apresentando 

conceitos e formas de avaliação. Após essa discussão, as atenções se voltam ao debate da 

educação para sustentabilidade crítica e transformadora, discutindo o significado de 

sustentabilidade e da educação para sustentabilidade, identificando formas de inserção do tema 

no currículo do ensino superior, e apresentando diferentes experiências de educação para a 

sustentabilidade. Por fim, esses conceitos são articulados apresentando uma discussão sobre o 

significado de uma educação crítica e transformadora para a sustentabilidade. 

 

2.1 REFLEXÃO CRÍTICA: ORIGEM, CONCEITOS E FUNDAMENTOS 

 

A importância da reflexão para a prática profissional é amplamente debatida na 

literatura em diferentes áreas de conhecimento (RODGERS, 2002; SCHÖN, 1983, 2000). Mas 

mesmo com o amplo interesse da academia sobre o tema, ainda existe uma dificuldade de se 

encontrar na literatura uma definição formal ou um conceito bem definido para reflexão 

(KEMBER et al., 2008, MEZIROW, 1991).  

Conforme apontam Kember et al. (2008), muito se escreve sobre o tema, contudo as 

discrepâncias de terminologia e as diferenças em sua aplicação e uso traz algumas complicações 

para se discutir esta temática. Diferentes campos da literatura acabam desenvolvendo um 

conceito próprio de reflexão, baseados no contexto e no uso que cada área faz sobre o termo.  

Na área da educação, a discussão sobre reflexão iniciou com John Dewey, um famoso 

pedagogo norte-americano a quem é atribuída a origem do conceito do pensamento reflexivo 

(KEMBER et al., 2008; MEZIROW, 1991; SCHÖN, 1983). Subsequentemente, outras 

correntes foram emergindo na literatura, como por exemplo Schön (1983) e os trabalhos 

realizados em parceria com Argyris (ARGYRIS; SCHON, 1974, 1978), e autores como 

Brookfield (1987) e Mezirow (1991), que embora utilizem diferentes denominações para 

designar esta forma de pensamento, compartilham o mesmo arcabouço conceitual para discutir 

esta temática. Entre estes autores, as expressões mais encontradas são: pensamento reflexivo 

(reflexão), prática reflexiva, pensamento crítico e reflexão crítica. Em muitos trabalhos, tais 
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expressões são utilizadas como sinônimas; já em outros, autores fazem uma diferenciação entre 

elas. Alguns trabalham ainda com a ideia de níveis de reflexão.  

No campo da gestão, esta diferenciação entre o uso do termo também é observada. O 

conceito de reflexão 'crítica' conforme descrito pela teoria e pedagogia crítica, é muito diferente 

do conceito de reflexão (pensamento reflexivo ou prática reflexiva), e raramente atinge o 

domínio da aprendizagem gerencial.  

Sendo assim, pelo fato deste trabalho estar ancorado no conceito de reflexão crítica, 

antes de discutir como a reflexão crítica está sendo incorporada nos cursos de formação 

profissional, é importante conhecer o que alguns importantes autores da área da educação 

entendem por cada um dos termos utilizados e quais suas diferenças.  

 

2.1.1 O pensamento reflexivo de John Dewey  

 

Já no início da obra Como Pensamos, Dewey (1959, p.13) coloca que a melhor maneira 

de se pensar é por meio do pensamento reflexivo, que consiste em “examinar mentalmente o 

assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva”. Na visão deste autor, o pensamento 

reflexivo é uma espécie de cadeia, na qual cada ideia deriva de um pensamento anterior e ao 

mesmo tempo serve de apoio e referência para um pensamento posterior.  

Contudo, Dewey (1959) complementa que a reflexão não é apenas uma sequência de 

unidades definidas e ligadas entre si, mas sim uma consequência, de forma que o resultado 

dessa conexão é um movimento continuado em busca de um fim comum. O pensamento 

reflexivo tem como propósito chegar a algum lugar, a uma conclusão, sugerindo que um 

problema seja solucionado mediante a aplicação do pensamento.  
Este tipo de pensamento requer um “ativo, persistente e cuidadoso exame de qualquer 

crença ou forma suposta de conhecimento, efetuado à luz das bases que a apoiam e das 

conclusões a que ela leva” (DEWEY, 1959, p. 18). Assim definido, o autor defende que o ato 

de pensar reflexivo envolve ficar perplexo, duvidar, hesitar e questionar quando nos deparamos 

com algum problema, para depois pesquisar e procurar respostas que resolvam e esclareçam tal 

inquietação e perplexidade.  

Entretanto, vale mencionar que, embora o processo de reflexão-na-ação tenha início a 

partir de uma situação inesperada, nem todo o estado de perplexidade incita o pensamento 

reflexivo. Muitas vezes, o profissional não reconhece ou trata a situação dentro dos padrões 

habituais de atuação profissional. Mas, se o indivíduo reconhece a situação como inesperada, 

ao se defrontar com uma situação de dificuldade ou surpresa, ele pode escolher entre contorná-
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la, desviando da atividade que a produziu, ou enfrentá-la. Quando decide enfrentar a situação, 

o indivíduo começa então a pensar. Mas para atingir esse pensamento reflexivo é fundamental 

o indivíduo estar disposto e aberto a questionar, de maneira que nenhuma crença se coloque 

como verdadeira sem que envolva um processo de investigação, que apresente provas e razões 

que justifiquem determinado fato (DEWEY, 1959). 

Em síntese, o conceito de pensamento reflexivo constitui um processo de construção de 

conhecimento sustentado pela ação e reflexão. Nesse processo, o conhecimento é obtido na 

reflexão sobre a ação, contudo após esta ação já ter ocorrido, assim cada experiência vivida 

contribui para enriquecer o repertório de experiências e de conhecimentos que servirão como 

base para o pensamento reflexivo em situações futuras.  

 

2.1.2 A prática reflexiva de Donald Schön  

 

Baseado na teoria de Dewey, Schön (1983) utiliza conceitos da teoria do pensamento 

reflexivo para desenvolver sua própria teoria sobre a prática reflexiva. A grande contribuição 

de Schön (1983) foi discutir o pensamento reflexivo no contexto profissional.  

O autor traz o conceito do profissional reflexivo, em contraposição à ideia da 

racionalidade técnica vigente até o período, e como uma crítica ao ensino nas escolas que 

privilegiavam um conhecimento sistemático e instrumental, não deixando espaço para a 

reflexão-na-ação (SCHÖN, 2000). A prática profissional consistia em um processo 

instrumental de resolução de problemas (problem solving), por meio da aplicação de teorias 

técnicas e científicas, no qual ignorava-se a questão do contexto (SCHÖN, 1983). 

Schön (1983, p. 49) desenvolve a ideia do profissional reflexivo, trazendo dois conceitos 

importantes para compreender essa teoria: conhecimento-na-ação (knowing-in-action) e 

reflexão-na-ação (reflection-in-action).  “Nosso conhecimento é tácito, implícito em nossos 

padrões de ação e em nossos sentimentos sobre o objeto com o qual estamos lidando. Parece 

correto dizer que nosso conhecimento está em nossa ação”, e por isso, o profissional utiliza o 

conhecimento-na-ação (knowing-in-action) para reconhecer os fenômenos com os quais vai 

lidar na prática da sua profissão. 

No momento em que os profissionais começam a pensar sobre o que estão fazendo, ou 

seja, quando começam a refletir sobre seu conhecimento na prática (knowing-in-action), surge 

a reflexão-na-ação (reflection-in-action), que nada mais é que indivíduos pensando sobre aquilo 

que estão fazendo no momento que estão executando a ação. Ao lidar com os diferentes 

problemas e situações do dia a dia, o profissional acaba refletindo sobre o entendimento 
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implícito na sua ação, compreendendo aquilo que ele enfrenta, criticando, reestruturando e 

incorporando novas ações (SCHÖN, 1983).  

De maneira semelhante a Dewey (1959), também fica destacado nas ideias de Schön 

(1983) a relação entre ação e reflexão. Para este autor, uma experiência pode ser vivenciada e 

não se aprender nada com ela. Porém, quando o indivíduo passa a refletir sobre a experiência 

ou a situação no momento que a vivenciou, tem-se o elemento essencial da aprendizagem. 

Conforme apontam Argyris e Schön (1974) todos os seres humanos precisam se tornar 

competentes em agir, e ao mesmo tempo, refletir sobre a ação, para aprender a partir dela.  

O que Schön (1983, 2000) defende é que a reflexão na ação desafia os profissionais não 

apenas a aplicarem o conhecimento adquirido e continuarem seguindo regras e processos já 

estruturados e conhecidos, mas também a dar respostas a novas problemáticas que surgem no 

cotidiano de suas profissões, por meio da invenção de novos saberes e novas técnicas 

produzidas no presente. Tais saberes e técnicas advém da reflexão sobre a ação, que mobiliza 

o indivíduo a criar novas estruturas mentais a partir da avaliação de experiências antes 

vivenciadas. Nesta perspectiva, o conceito de reflexão envolve uma avaliação das ações a serem 

tomadas - quando o indivíduo passa a refletir sobre qual decisão vai tomar entre as opções 

disponíveis -  e das suposições que baseiam estas ações.  

 

2.1.3 O pensamento crítico de Stephen Brookfield  

 

 Stephen Brookfield é outro autor da área da educação que destaca a importância do 

pensamento crítico (do inglês, critical thinking) na formação dos indivíduos. Visando clarificar 

o entendimento do significado de pensamento crítico, Brookfield (2012) primeiro explica o que 

não considera pensamento crítico:  

 

a) não é algo que somente uma pessoa com diploma do ensino superior pode fazer;  

b) não é a mesma coisa que ser lógico, resolver problemas ou ser criativo, embora alguns 

desses elementos estejam presentes quando pensamos criticamente;  

c) não é necessariamente a mesma coisa que ser crítico sobre alguma coisa ou alguém, 

como por exemplo quando criticamos um filme ou um colega;  

d) não tem a ver com idade;  

e) não é algo que se pode conseguir apenas quando tiramos um tempo para sentar e 

refletir sobre uma ideia ou situação;  

f) não está relacionado à personalidade ou inteligência.  
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Mas então, o que é o pensamento crítico? Quais características possui um pensador 

crítico? Quando podemos reconhecer que um pensamento crítico está ocorrendo? Quais as 

principais capacidades que tentamos encorajar quando estamos ajudando as pessoas a se 

tornarem pensadores críticos? Quais atividades e processos ocorrem quando as pessoas estão 

pensando criticamente? Para responder a estas perguntas, o autor apresenta nove temas do 

pensamento crítico (BROOKFIELD, 1987). 

 

1) O pensamento crítico é uma atividade produtiva e positiva. Pensadores críticos 

são ativamente engajados com a vida, enxergam a si próprios como criação e recriação de 

aspectos de sua vida pessoal, política e do seu ambiente de trabalho; apreciam a criatividade, 

são inovadores, acreditam que a vida é cheia de possibilidades. São seguros sobre seu potencial 

de mudar aspectos de seu mundo, tanto individualmente como por meio da ação coletiva. 

Quando pensam criticamente se tornam conscientes da diversidade de valores, comportamentos 

e estruturas sociais do mundo em que vivemos.  

2) O pensamento crítico é um processo, não um resultado. Ser crítico é 

continuamente questionar nossas suposições. As pessoas nunca podem estar em um estado 

completo de desenvolvimento crítico. Por sua natureza, o pensamento crítico jamais pode ser 

concluído em um final, de uma maneira estatística.  

3) Manifestações do pensamento crítico variam de acordo com o contexto em que 

elas ocorrem. Para algumas pessoas, o processo de pensamento crítico parece ser algo 

completamente interno; poucas características externas de sua vida parecem mudar. Nestes 

casos, podemos procurar evidências do processo crítico na fala das pessoas ou em suas escritas. 

Já com outros, o pensamento crítico irá se manifestar diretamente nas suas ações externas, como 

por exemplo, quando as pessoas renegociam aspectos de suas relações íntimas, ou gestores que 

mudam sua maneira usual de tomar decisões ou resolver problemas. 

4) O pensamento crítico é desencadeado por eventos positivos e negativos. É 

comum o entendimento de que o pensamento crítico é uma atividade resultante de experiências 

traumáticas experenciadas pelo indivíduo. Estes acontecimentos fazem as pessoas 

questionarem suas suposições, anteriormente tidas como verdadeiras, sobre como o mundo 

funciona. Os questionamentos induzem a um exame minuncioso do que era anteriomente 

inquestionável sobre as formas de pensar e viver. Entretanto, não são só experiências negativas 

que nos fazem pensar criticamente. Experiências prazerosas como se apaixonar, ter sucesso no 

trabalho, também podem estimular o pensamento crítico, isso porque as pessoas passam a 
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reinterpretar ações e ideias passadas agora com um olhar mais vantajoso e positivo das 

situações.  

5) O pensamento crítico é tanto emotivo quanto racional. O pensamento crítico é, 

por algumas vezes, visto como um estado de pureza, uma atividade cognitiva ascética que vai 

além do domínio dos sentimentos e das emoções. Mas na verdade, as emoções são essenciais 

para o processo de pensamento crítico. Levantar questões críticas sobre nossos valores, ideias 

e comportamentos é produzir um estado de ansiedade em nós mesmos. Nós podemos nos 

sentirmos assustados com as consequências que podem surgir, quando pensamos em diferentes 

alternativas para nossa forma de pensar e viver. Resistência, ressentimento a confusão são 

evidentes nos vários estágios do processo de pensamento crítico. Mas também podemos nos 

sentirmos aliviados, livres e satisfeitos quando quebramos a maneira que enxergamos nossa 

vida, nosso trabalho e o mundo ao nosso redor. Quando percebemos que podemos mudar 

aspectos da nossa vida, somos tomados de entusiasmo e excitação.  

 

Brookfield (1987) complementa ainda, alguns elementos essenciais para o pensamento 

crítico:  

 

6) Identificar e desafiar nossas suposições. Identificar as suposições que norteiam 

as ideias, crenças, valores e ações que temos como certas em nossas vidas é central para o 

pensamento crítico. Na medida em que essas suposições são identificadas, o pensador crítico 

examina sua acurácia e validade. Passa a questionar tudo aquilo que é tido como certo, as ideias 

de senso comum, e liberta-se de velhas suposições que tornam-se claramente inapropriadas, 

como por exemplo, ‘trabalhadores estão lá para trabalhar, não para pensar’; “decisões tomadas 

por diretores executivos, pais, presidentes são infalíveis e invioláveis”.  

7) Desafiar a importância do contexto. Quando nos conscientizamos de como 

suposições escondidas e acriticamente assimiladas são importantes para delinear nossas 

percepções habituais, entendimento e interpretações do mundo, e para influenciar nosso 

comportamento, nos tornamos conscientes de como o contexto influencia nossos pensamentos 

e ações. Pensadores críticos sabem que as práticas, as estruturas e as ações nunca estão livres 

de um contexto. A forma como conhecemos, pensamos e agimos reflete a cultura e o tempo 

(contexto) no qual vivemos. Ao perceber isso, os pensadores críticos não se tornam livres do 

contexto, mas conscientes do mesmo. Em sua obra mais recente, Brookfield (2012) 

complementa que as suposições raramente estão certas ou erradas, elas são contextualmente 

apropriadas. A maioria de nossas suposições são mais ou menos apropriadas dependendo da 
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situação que enfrentamos em um determinado momento. Pensar criticamente significa fazer 

nosso melhor para entender as condições do ambiente quando estamos decidindo quais 

suposições são mais ou menos apropriadas.  

8) Imaginar e explorar alternativas. Perceber que muitas ideias e ações nascem de 

suposições que podem ser inapropriadas aos pensadores críticos, os faz continuamente explorar 

novas formas de pensar sobre aspectos de suas vidas. Se tornando consciente de como o 

contexto delineia o que consideram formas normais e naturais de pensar e viver, os pensadores 

críticos percebem que em contextos totalmente diferentes, normas de organização do ambiente 

de trabalho, comportamento político, interpretação da mídia, são considerados ordinários.  

9) Imaginar e explorar alternativas levam ao ceticismo reflexivo. Quando 

percebemos que existem alternativas para nosso sistema de crenças, para nossos 

comportamentos habituais, ou para as estruturas sociais arraigadas, nos tornamos céticos em 

relação a alegações de verdade universal. Exibimos o que o autor chama de ceticismo reflexivo. 

Pessoas que são céticas reflexivas não enxergam as coisas como "certas", isso porque elas 

sabem que o fato de uma prática ou estrutura existir há muito tempo, não significa que ela seja 

a mais apropriada todo o tempo; o fato de uma ideia ser aceita por todos, não significa que seja 

totalmente verdadeira; não é porque um diretor de uma empresa diz que algo está coreto, temos 

que fazê-lo. No contexto organizacional, o cético reflexivo desconfia de um consultor que diz 

“se você comprar meu pacote de treinamento e seguir estes passos para o desenolvimento de 

profssionais, seus executivos irão dobrar os resultados da companhia no próximo trimestre 

fiscal”.  

 

O que Brookfield (1987) defende é que o pensamento crítco é uma atividade viva, um 

processo de pensar sobre novas possibilidades. Envolve emoção e razão, sofre influência do 

contexto e pode ser facilitada por outras pessoas. E então, há um destaque para o papel do 

professor/educador. Segundo este autor, professores podem fomentar o pensamento crítico em 

seus alunos quando: se propõem a ouvir suas histórias e experiências com empatia; agem como 

interlocutores; ajudam-nos a criar conexões entre ações e pensamentos aparentemente 

discrepantes; auxiliam-nos a refletir sobre as razões de suas ações e reações; encorajam-nos a 

identificar as suposições subjacentes a suas escolhas, comportamentos e decisões; ajudam-nos 

a perceber que enquanto suas ações são delineadas pelo contexto, este pode ser alterado a fim 

de ser mais congruente com os desejos dos próprios alunos; ou seja, quando fornecem 

oportunidade e espaço para reflexão e análise.  
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O pensamento crítico não é só um processo acadêmico que leva os alunos a tirarem boas 

notas, a escreverem boas redações e demonstrarem hipóteses, mas sim, uma forma de viver, 

que ajuda a mantê-los a salvo quando inúmeras organizações (corporativas, políticas, 

educacionais e culturais) tentam fazê-los pensar de maneira que sirva apenas para seus 

propósitos (BROOKFIELD, 2012). Segundo o autor, o pensamento crítico ocorre quando 

fazemos quatro coisas:  

a) buscamos identificar as suposições que influenciam a forma como pensamos e 

agimos;  

b) tentamos avaliar se nossas suposições são válidas e confiáveis como guias para nossas 

ações;  

c) vemos as coisas por diferentes pontos de vista;  

d) tomamos medidas informadas.  

 

O autor explica que medidas informadas são ações baseadas em pensamentos e análises, 

o que significa que existe evidência de que a ação foi seriamente pensada (BROOKFIELD, 

2012), e exemplifica algumas situações nas quais podemos dizer que estamos pensando 

criticamente:  

 
Na vida adulta, estamos pensando criticamente sempre que questionamos porque nós 
ou nossos pais se comportam de determinadas maneiras dentro dos relacionamentos. 
O pensamento crítico é evidente quando os funcionários questionam a adequação de 
certas técnicas, modo de produção ou forma organizacional. Gestores que estão 
preparados para abrir mão de normas organizacionais ou hierarquias organizacionais 
indesejáveis e que estão preparados para abrir as linhas da comunicação 
organizacional com o objetivo de democratizar o ambiente de trabalho e introduzir 
formas participativas de gestão, são pensadores críticos (BROOKFIELD, 1987, 
p. 4). 

 

O conceito de Brookfield é baseado na ideia de reflexão sobre suposições. Mas, o que 

o autor entende sobre suposições? Para ele, existem três tipos: suposições paradigmáticas, 

suposições prescritivas e suposições causais.  

As suposições paradigmáticas são as mais difíceis de revelar ou descobrir. São 

suposições estruturais que usamos para ordenar o mundo em categorias fundamentais. 

Normalmente nós não reconhecemos essas suposições até que elas sejam apontadas para nós. 

Este tipo de suposição é examinado criticamente somente após muita resistência, e leva uma 

quantidade considerável de evidências contrárias e a não confirmação das experiências, com 

intenção de mudá-las.  
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As suposições prescritivas são suposições sobre o que nós pensamos que deveria estar 

acontecendo em uma situação particular. Elas surgem na medida em que examinamos como 

nós ou mesmo as outras pessoas deveriam agir, como deveria ser uma boa aprendizagem ou um 

bom processo educacional, quais são as obrigações dos alunos e dos professores.  

Já as suposições causais referem-se a como diferentes partes do mundo trabalham e sob 

quais condições podem ser mudadas. Este tipo é o mais comum de ocorrer e são apresentadas 

de duas maneiras. Na primeira, as suposições direcionam um comportamento futuro. Por 

exemplo, “se eu fizer A, então B vai acontecer” (BROOKFIELD, 2012, p. 9). A segunda forma 

é estabelecida historicamente ou retroativamente, quando usamos uma experiência passada 

como guia para uma ação futura.  

Em suma, suposições paradigmáticas são aquelas que estruturam a forma como vemos 

o mundo; as prescritivas são suposições sobre como acreditamos que o mundo deveria ser e 

como as pessoas deveriam se comportar; e por fim, as causais são suposições que temos sobre 

por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. 

Para Brookfield (2010, p. 125), reflexão crítica é definida então como “uma tentativa 

deliberada de descobrir e investigar suposições paradigmáticas, prescritivas e causais que 

definem a forma como nós agimos”. Contudo, o autor destaca que a reflexão crítica (RC), na 

concepção dos teóricos críticos, não se limita apenas ao exame destas suposições, mas também 

tem como propósito o foco no poder e na hegemonia, processos inerentes ao ser humano que 

vive em sociedade. Refletir criticamente envolve questionar as relações de poder que permitem 

ou promovem um conjunto de práticas do indivíduo. É importante para tornar as pessoas 

conscientes de como as práticas que são vistas como naturais, comuns e desejáveis são na 

verdade construídas e transmitidas pelos interesses de uma minoria que detém o poder, com o 

intuito de proteger o status quo desse grupo, o qual serve muito bem para esta minoria.   

A RC, na perspectiva da teoria crítica, foca não apenas em 'como trabalhar mais 

efetivamente ou produzir mais' dentro de um sistema existente. O objetivo é justamente 

questionar as estruturas que suportam este sistema, avaliando sua moralidade e considerando 

alternativas (BROOKFIELD, 2010).  

O autor alerta que este tipo de pensamento ainda está muito longe da sala de aula das 

escolas e universidades, e que também não há evidências claras que mostrem que a habilidade 

de pensar criticamente aprendida nestes ambientes é transferida ao contexto da vida adulta. 

Além disso, os problemas do mundo real não correspondem em sua maioria com os problemas 

discutidos nos programas que buscam a formação do pensamento crítico. Complementa que, as 
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escolas estão preparando alunos para lidarem com problemas que muito provavelmente não vão 

enfrentar na vida adulta (BROOKFIELD, 1987).  

 

2.1.4. Níveis de reflexão de Jack Mezirow: conteúdo, processo e premissa 

 

Partindo do conceito de reflexão de Dewey (1959, p.18), que considera o pensamento 

reflexivo como um “exame ativo, persistente e cuidadoso de qualquer crença ou forma suposta 

de conhecimento, efetuado à luz das bases que a apoiam e das conclusões a que ela leva”, 

Mezirow (1991) explica que essas bases ou fundamentos a que Dewey se refere, são evidências 

pelas quais a validade e veracidade de uma crença pode ser estabelecida para justificar sua 

aceitação, ou seja, não se caracteriza como reflexão crítica. A reflexão em Dewey é o que 

Mezirow chama de teste de validade (MEZIROW, 1991).  

Para Mezirow (1991), Dewey lida com a reflexão no contexto da resolução de 

problemas (problem-solving), colocando as consequências de nossas ações antes do 

pensamento, para que possamos saber o que estamos prestes a enfrentar quando agimos. Nessa 

concepção, a reflexão envolve “uma revisão da maneira como nós, conscientemente, 

coerentemente e propositadamente aplicamos ideias na elaboração de estratégias e na 

implementação de cada fase da resolução de problemas” (MEZIROW, 1991, p. 101).  

Esse processo segue um modelo hipotético-dedutivo, o qual faz parte de uma 

aprendizagem instrumental: identificação e formulação do problema, busca de evidências, 

desenvolvimento de hipóteses, teste de hipóteses e sua reformulação baseada no feedback do 

pesquisador. É este processo que Dewey chama de investigação crítica, que envolve uma 

revisão das evidências que suportam essa conclusão (afirmações tidas como certas, garantidas 

e fundamentadas).  

Segundo Mezirow (1991), esta é a limitação do conceito de Dewey, justamente por não 

fazer uma diferenciação entre a função da reflexão. Na concepção mezironiana, existem três 

funções de reflexão: reflexão no conteúdo do problema, no processo de resolução do problema, 

e reflexão sobre as premissas do problema. Enquanto Dewey coloca que pensamento reflexivo 

envolve uma conscientização do problema, a busca por soluções e um repensar sobre as 

estratégias que utilizaremos para solucioná-lo, Mezirow (1991) entende que esta reflexão 

realizada já quando nos deparamos com o problema (durante o processo de conscientização) 

nos leva a pensar sobre a forma habitual que interpretamos as experiências vivenciadas em 

nosso dia a dia, com o objetivo de reavaliar a validade das afirmações feitas sobre um esquema 

de significado ou perspectiva inquestionado.  
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A partir dessa ideia, Mezirow (1991) chega em três formas de reflexão: sobre o 

conteúdo, sobre o processo e sobre as premissas. Na primeira, a reflexão de conteúdo, 

refletimos sobre o que percebemos, pensamos, sentimos e agimos. Na segunda, refletimos 

sobre como nós desempenhamos as funções de percepção, e na última, desenvolvemos uma 

consciência de porque nós percebemos as coisas como percebemos.  

Segundo Mezirow (1991), quando refletimos sobre o conteúdo de um problema 

(reflexão de conteúdo), buscamos estratégias e os procedimentos para resolvê-lo (reflexão do 

processo), com o objetivo de encontrar similaridades e diferenças entre o que se está se 

experenciando naquele momento e uma aprendizagem prévia. Contudo, quando começamos a 

questionar por que estamos pensando em determinado problema ou nos preocupando com ele, 

estamos refletindo sobre as premissas. Ou seja, quando passamos a avaliar não só o conteúdo e 

o processo, mas as normas, os códigos, o senso comum, as ideologias, os paradigmas que temos 

como ‘certos’, estamos refletindo sobre as premissas. Assim, tem-se que: 

 
A reflexão envolve a crítica das suposições sobre o conteúdo ou o processo de 
resolução de problemas (problem-solving). Já a crítica das premissas diz respeito à 
problematização (problem-posing), que envolve pegar uma situação tida como certa 
e levantar questionamentos sobre sua validade (MEZIROW, 1991, p. 105).  

 

Para diferenciar a reflexão de conteúdo e processo (problem-solving) Mezirow (1990, 

1991) passa a utilizar o termo reflexão crítica (RC). Na perspectiva deste autor, a reflexão 

refere-se ao ato de avaliar intencionalmente a ação do indivíduo, enquanto a RC não envolve 

somente a natureza e a consequência da ação, mas também inclui as circunstâncias de sua 

origem (MEZIROW, 1995). Refletir criticamente significa desafiar a validade das suposições 

da aprendizagem anterior, e não apenas validá-la, conforme propõem Dewey. O quadro 1 

mostra o entendimento a respeito dos níveis de reflexão de Mezirow.   
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Quadro 1: Reflexão de conteúdo, processo e premissas 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base em Sloan (2017) 

 

O foco da reflexão de conteúdo está na descrição do problema. Questões de conteúdo 

buscam focar nossos pensamentos no ‘o que’. Em quais aspectos do problema estamos 

prestando atenção? Questões de conteúdo nos permitem coletar informações específicas e 

detalhadas sobre um tópico. Já a reflexão de processo envolve pensar sobre os procedimentos 

que levam ao problema ou as abordagens utilizadas para implementar a solução – ‘como’. A 

reflexão de processo é um tipo de reflexão linear e racional, e que não inclui componentes 

afetivos ou intuitivos (SLOAN, 2017). Quando refletimos sobre conteúdo e processo, nos 

mantemos em um nível de reflexão que não é crítica. A importância deste tipo de reflexão 

emerge na medida em que buscamos soluções para os problemas (problem-solving).  

Já a reflexão de premissas nos leva a questionar a importância do problema em si. Este 

tipo de reflexão serve para nos aproximar do ‘por que’ e do ‘e se’. Refletir sobre premissas 

significa avançar para além do conteúdo e do processo, e passamos a refletir sobre o porquê do 

problema. A relevância da reflexão crítica ocorre quando passamos a problematizar a validade 

do problema (problem-posing). 

Para Mezirow (1990) é comum ao ser humano checar uma aprendizagem prévia com o 

intuito de confirmar se agimos corretamente na resolução de um problema. Entretanto, tornar-

se criticamente consciente de nossas próprias suposições envolve desafiar nossos padrões de 

expectativa habituais e estabelecidos, ou seja, desafiar nossas perspectivas de significado com 

as quais criamos sentido sobre mundo, sobre os outros e sobre nós mesmos.  

Níveis de Reflexão
(Mezirow, 1991, 1997)

Conteúdo Processo Premissas

Foco de Atenção O que? Como? Por que? 

Natureza da 
Reflexão Reflexão (não-crítica) Reflexão Crítica

Relevância
Solução de Problemas

(problem-solving)

Questionamento
dos problemas

(problem-posing)
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Assim, reflexão crítica refere-se à reflexão das premissas, ou seja, uma reflexão mais 

profunda na qual o indivíduo passa a questionar a integridade das suposições e crenças 

profundamente arraigadas, baseado em suas experiências prévias (TAYLOR, 2010).  

E por que é importante refletir sobre as premissas? Porque, segundo Mezirow (1991) é 

este nível de reflexão que abre a possibilidade de mudar nossas perspectivas, e criar sentido 

(make-meaning) para nossas ações, e que vai possibilitar transformações, ou seja, levar a uma 

aprendizagem transformadora. Maiores detalhes sobre como a reflexão crítica leva a 

aprendizagem transformadora serão abordados na seção seguinte desta tese. Ainda no que se 

refere à reflexão, o próximo item apresenta a proposta de outro autor para compreender a 

reflexão em níveis.  

 

2.1.5 Níveis de reflexão de David Kember 

 

Baseado em Jack Mezirow, David Kember também trabalhou com a ideia de reflexão 

em níveis. Kember et al. (2008, p. 370) sintetizam alguns aspectos-chave da reflexão da 

seguinte forma: 

 

• O tema reflexão é uma questão mal definida – os tipos de assuntos e casos com 

os quais se lida na prática profissional. 

• Na prática profissional, o processo de reflexão pode ser deflagrado por um 

acontecimento pouco usual ou por esforços deliberados para revisitar 

experiências passadas.   

• Reflexão pode ocorrer por outros estímulos além de perturbações da rotina 

normal. Os estímulos podem ser encorajados ou arranjados. 

• A reflexão opera por meio de cuidadosos reexame e reavaliação de experiências, 

crenças e conhecimentos. 

• A reflexão comumente envolve olhar para trás e rever ações passadas, muito 

embora profissionais competentes podem desenvolver a habilidade de refletir 

enquanto conduzem a sua prática.   

 

Kember et al. (2008) desenvolveram um protocolo qualitativo para codificação e 

avaliação do nível de reflexão em materiais escritos. O material foi produzido por alunos de um 
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curso de radiografia, que participavam de atividades clínicas. Os alunos tinham que escrever 

sobre atividades que envolvessem algumas das seguintes situações (KEMBER et al., 2008):  

 

• Qualquer incidente que fosse não rotineiro e apresentasse uma questão que 

requeresse uma decisão; 

• Uma situação que requeresse improvisação ou inovação; 

• Uma mudança nos procedimentos; ou, 

• Uma situação que exigisse de alguma forma, um esforço emocional, físico ou 

mental por parte do aluno.  

 

Foram selecionados quatro textos para análise. Cópias deste material foram enviados 

para os avaliadores, como também o protocolo de análise dos níveis de reflexão (Quadro 2).  

 

Quadro 2: Protocolo de análise dos níveis de reflexão 
Nível de 
Reflexão 

O que se buscou avaliar? 

Não Reflexão 

• A resposta não mostra evidências que o estudante buscou atingir uma compreensão 
do conceito ou da teoria tratada em sala de aula 
• O material foi produzido sem que o estudante pensasse sobre ele, ou tentasse 
interpretar o material ou até mesmo formasse uma visão sobre ele.  
• Larga reprodução, com ou sem adaptação do trabalho de outros.  

Compreensão 

• Evidências de um entendimento sobre um conceito ou tópico. 
• O material é limitado à teoria 
• Dependência do livro-texto ou das anotações feitas em classe. 
• A teoria não está relacionada às experiências pessoais, nem às aplicações na vida 
real ou em situações práticas. 

Reflexão 
• A teoria é aplicada a situações práticas. 
• Situações enfrentadas na prática serão consideradas e discutidas em relação ao que 
está sendo ensinado. Existirão insights que irão além da teoria escrita no livro. 

Reflexão 
Crítica 

• Evidências de uma mudança na perspectiva sobre uma crença ou fundamental  
• A reflexão crítica é improvável de acontecer com frequência  

 Fonte: Kember et al. (2008) 

 

Os autores concluem que o protocolo pode servir como um guia para análise do nível 

de reflexão em trabalhos escritos. Esclarecem que o avaliador deve ser familiar com as 

categorias definidas e que o trabalho escrito deve ser considerado como um todo e o julgamento 

deve observar o nível mais alto atingido por cada aluno. Isso porque, como qualquer 

categorização qualitativa ou esquema de codificação, casos intermediários são inevitáveis, pois 

é improvável que todo o conteúdo do trabalho encaixe perfeitamente em apenas uma das quatro 

categorias (KEMBER et al., 2008).  
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Kember et al. (2008) apontam alguns aspectos interessantes sobre os níveis de reflexão. 

A ação habitual ou a não-reflexão no ambiente de trabalho pode ser encontrada tanto na prática 

de indivíduos experts ou profissionais da área, como na prática de indivíduos novatos. Isso 

porque aqueles indivíduos que já têm experiência em determinado assunto, lidam com algum 

problema ou situação de forma automática. E os indivíduos novatos agem sem prensar, por 

conta dos procedimentos rígidos que devem seguir. Muitas vezes, esses indivíduos não têm 

espaço para pensar em alternativas ou novas formas de agir no ambiente corporativo.  

No segundo nível - da compreensão - comumente ocorre com alunos de graduação, pois 

como falta experiência profissional a estes alunos, dificilmente atingem o nível da reflexão - 

terceiro nível. Os conceitos são aprendidos pelos livros, mas como a grande maioria não tem 

vivência profissional, eles não conseguem estabelecer relações com a realidade, e a aplicação 

do conhecimento adquirido em sala de aula na prática fica deficiente. Por outro lado, o autor 

salienta que por mais difícil que seja atingir o nível de reflexão crítica, ele é mais comum em 

estudantes de graduação, pois estes ainda não possuem um conjunto de suposições e crenças 

muito fortalecido. Já profissionais experientes podem atingir o nível mais profundo de reflexão, 

porém com maior dificuldade, visto que possuem crenças e concepções fortemente arraigados 

(KEMBER et al., 2008). 

A figura 1 busca sintetizar a ideia de todos os autores aqui apresentados, com o intuito 

de compreender o conceito e a relação de cada um. Tudo que foi discutido nos itens anteriores 

desta seção teve por objetivo mostrar ao leitor qual a origem do pensamento reflexivo crítico, 

seus conceitos e fundamentos, bem como, o entendimento e a distinção que se faz entre o 

pensamento e a prática reflexiva proposta por Dewey e Schön, e a reflexão crítica no 

entendimento de Brookfield e Mezirow. Vale destacar que apesar das diferentes terminologias 

encontradas na literatura, o objetivo aqui não é identificar todos os termos da literatura e muito 

menos determinar qual o melhor termo a ser utilizado, mas sim compreender o conceito de 

reflexão crítica.  
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Figura 1: Relações entre os níveis de reflexão 

 
Fonte: elaboradora pela autora 

 

A figura mostra que existem dois tipos de pensamento: os não-reflexivas e os reflexivos. 

Os pensamentos não reflexivos referem-se à ação habitual - quando há aplicação habitual da 

rotina - ou à compreensão - quando o indivíduo utiliza um conhecimento, mas sem pensar seu 

significado dentro do contexto. A ação habitual de Kember et al. (2000, 2008) se assemelha ao 

que Dewey (1959) e Schön (1983) identificam como knowing in-action - aplicação do 

conhecimento na prática. Já a compreensão está muito próxima do que Mezirow (1991) chama 

de ação pensativa, quando o indivíduo faz uso de um conhecimento prévio, mas sem refletir 

sobre este conhecimento, permanecendo no mesmo esquema de perspectiva e significado.  

No que se refere ao pensamento reflexivo, este envolve algum tipo de reflexão, algumas 

mais profundas e outras menos. A reflexão para Kember et al. (2000, 2008) é o que Mezirow 

chama de reflexão de conteúdo e processo, quando o indivíduo reflete sobre um problema 

(conteúdo) e sobre as estratégias para resolvê-lo (processo). A reflexão em Kember et al. (2000, 

2008) está próxima ao reflection-in action de Schön (1983) - o indivíduo reflete sobre o 

problema no momento em que a ação está ocorrendo e busca maneiras de dar repostas a eles. 

Neste nível, o foco está na busca pela resolução de problemas (problem-solving), mas não 

Aplicação habitual da rotina que 
é performada automaticamente 

com pouco pensamento 
consciente. 

Kember et al. (1999, 2000 e 
2001)

Ação Habitual 
Pe

ns
am

en
to

  
nã

o-
re

fle
xi

vo

Uso do conhecimento prévio 
sem se preocupar com sua 

relevância ou significância no 
contexto

Kember et al. (1999, 2000 e 
2001)

Compreensão

O conhecimento é tácito, 
implícito nos padrões de ação e 
nos sentimentos sobre o objeto 

com o qual estamos lidando. 
Refere-se à aplicação do 
conhecimento na prática.

Dewey (1933); Schön (1983)

Knowing-in-action

Faz uso de um conhecimento 
prévio, sem fazer uma 

avaliação desse conhecimento, 
permanecendo dentro de um 

esquema de perspectiva e 
significado pré-existente.

Mezirow (1991)

Ação pensativa

Pe
ns

am
en

to
  

re
fle

xi
vo

Questionamento sobre o 
conteúdo e o processo. 

Kember et al. (1999, 2000 e 
2001)

Reflexão

Reflexão capaz de alterar 
esquemas de significado. Para 
experimentar essa reflexão, é 
necessário fazer uma revisão 

crítica de nossos pressupostos

Kember et al. (1999, 2000 e 
2001)

Reflexão Crítica

Problem-solving

Reflexão sobre um problema 
e sobre as estratégias e os 

procedimentos utilizados para 
resolver este problema.

Dewey (1933); Mezirow (1991)

Reflexão de Conteúdo e de Processo

Problem-posing

Questionamento das 
premissas - suposições 

profundas. Envolve tornar uma 
situação problemática.

Mezirow (1991)

Reflexão das premissas

Reflexão sobre uma ação no 
momento em que ela está 

ocorrendo. O objetivo é dar 
respostas às problemáticas 
que surgem no cotidiano.

Schön (1983)

Reflection-in-action

Identificar nossas suposições, 
avaliar se essas suposições são 
válidas e confiáveis como guias 
para nossas ações, ver as coisas 

diferente, mudar nossas 
suposições e nossas perspectivas 

de significado mais profundas.

Brookfield (1987, 2012)

Pensamento Crítico
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avança para um nível de problematização (problem-posing). Pode-se dizer que o pensamento 

reflexivo de Dewey (1959) e a prática reflexiva de Schön (1983), permanecem apenas no nível 

da reflexão de conteúdo e processo de Mezirow (1991), ou seja não tem por objetivo avaliar 

uma situação problemática tida como certa e levantar questionamentos sobre sua validade, 

muito menos envolve um repensar sobre perspectiva de significado (MEZIROW, 1991). Já a 

reflexão crítica é o mais profundo tipo de reflexão e envolve uma avaliação e revalidação das 

suposições. Refletir criticamente significa desafiar a validade das suposições da aprendizagem 

anterior.  

Neste trabalho, entende-se que a reflexão crítica de Mezirow (1991) e o pensamento 

crítico de Brookfield (1987, 2010, 2012) e Kember et al. (2000) possuem o mesmo significado. 

É com base nesse entendimento sobre reflexão crítica, que as experiências de ensino- 

aprendizagem foram avaliadas neste trabalho. É interessante observar que, embora muitos 

cursos acadêmicos e profissionais se propõem a desenvolver a capacidade reflexiva dos alunos, 

é surpreendente que existam poucos meios disponíveis para identificar como esses alunos se 

engajam na reflexão (LUCAS; TAN, 2007). Pensando nisso, recorreu-se a uma busca nas bases 

de dados com o objetivo de identificar outros trabalhos que utilizassem as propostas qualitativas 

de Kember e seus colaboradores, aplicados a outros contextos. Foram encontrados alguns 

trabalhos com esse objetivo, inclusive no contexto das escolas de negócios.  

 

2.1.5 Propostas qualitativas para mensuração de níveis de reflexão 

 

Três trabalhos realizados no exterior seguiram a proposta qualitativa de Kember et al. 

(2000). O trabalho de Bell et al. (2011) teve como objetivo investigar a utilidade do esquema 

de codificação de Kember et al. (1999) como um método confiável, para identificar e avaliar a 

reflexão dos estudantes a partir de seus textos escritos, como também, mostrar como os 

estudantes de administração refletem e como podem ser auxiliados no desenvolvimento de suas 

habilidades reflexivas.  

Para tanto, sete estudantes de graduação do sexo feminino, que estavam cursando 

Administração e participavam de um programa de mentoring, foram convidadas para preparar 

jornais, nos quais documentassem e refletissem sobre suas experiências de mentoring e suas 

relações com profissionais do setor corporativo, o que os autores chamaram de reflective 

journals.   
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Utilizando como base o esquema de codificação de sete categorias de Kember et al. 

(1999), após discussões sobre as análises textuais, os autores chegaram em um refinamento 

deste esquema (BELL et al. 2011, p. 804):  

 

a) como recomendado por Kember et al (1999), não utilizaram a categoria Ação 

Habitual (AH), apesar de ter sido registrada em alguns textos; 

b) fizeram distinções entre reflexão do processo interno (sob a ação de si mesmos) e 

reflexão do processo dos outros (sob a ação de terceiros). Os estudos identificaram que muitos 

alunos discutiam e refletiam sobre o processo dos outros alunos. Por isso, dividiram a reflexão 

do processo (RP) em duas categorias: Reflexão do Processo - Interna (RPI) e Reflexão do 

Processo - Outros (RPO).  

c) diferentemente de Kember et al. (1999) que se referiam a reflexão do processo (RP) 

e do conteúdo (RC) como uma reflexão sobre a ação, os autores optaram por considerar a 

reflexão sobre a ação apenas na categoria de RP e não na RC. Ou seja, há reflexão sobre a ação 

apenas quando o indivíduo reflete como ele está fazendo (processo), não o que está fazendo 

(conteúdo).  

d) a categoria 6 (RCP) de Kember et al. (1999) foi adicionada as duas categorias citadas 

acima - RPI e RPO. 

e) o julgamento sobre o nível de significância de uma mudança de perspectiva, para 

considerar como uma RPREM é arbitrário, por isso, qualquer reflexão que indicasse uma 

mudança de perspectiva do indivíduo foi considerada como PREM.  

 

Os resultados de Bell et al. (2011) mostram que, todos os alunos tiveram mais de 61% 

(média dos respondentes) de seus journals avaliados como não-reflexão (ação habitual). 

Contudo, em outros momentos do material escrito, todos os respondentes apresentaram algum 

tipo de reflexão. A categoria que mais apareceu foi a reflexão do conteúdo (RC). A reflexão 

sobre as premissas (RPREM) apareceu com uma média de 2,79% dos journals avaliados. 

Os autores concluem que, com alguns refinamentos (citados acima), o esquema de 

codificação de Kember et al. (1999) poderia ser usado para identificar categorias de reflexão 

nos trabalhos escritos dos estudantes. Além disso, expor aos alunos a um esquema de 

codificação detalhado é benéfico, pois as categorias podem chamar a atenção dos alunos para 

os vários tipos de reflexão. Os esquemas de codificação poderiam ser dados aos alunos como 

guia quando fossem escrever seus textos e até mesmo usado pelos estudantes para 

autoavaliação. Os estudantes poderiam se engajar com categorias reflexivas por meios das 
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atividades em sala de aula como codificando um jornal ou discutindo categorias identificadas 

em jornais já codificados (BELL et al., 2011).  

Contudo, fazem uma ressalva. Apesar de concordarem que o esquema de codificação 

de Kember et al. (1999) pode ser usado para identificar níveis de reflexão, não é apropriado 

para avaliar a qualidade do material produzido pelos alunos, ou como uma forma de dar nota 

aos alunos (grading) e de avaliar a aprendizagem. O exercício de codificação não é adequado 

para ser utilizado como um mecanismo independente de avaliação dos alunos. Bell et al. (2011), 

questionam se um jornal reflexivo que se concentra principalmente na reflexão de conteúdo 

teria menos qualidade do que um jornal que contém uma premissa reflexiva (crítica). A 

classificação de acordo com o mais alto nível de reflexão não representa o amplo espectro de 

reflexão que pode ser abrangido na escrita dos alunos. 

Ainda segundo estes autores, o esquema de categorização de Kember et al. (1999) é 

visto como um todo integrado, e não como ‘níveis’ de reflexão.  

 
A reflexão não é apenas sobre transformação. Por que um estudante tem que mudar 
como pessoa a fim de obter um alto grau/avaliação? Um estudante poderia aprender 
muito em um curso, mas sua perspectiva pode já estar alinhado com o que está sendo 
ensinado, e seu ponto de vista pode ser validado em vez de alterado. Não podemos 
forçar os estudantes a mudar suas crenças e suposições. Também não podemos esperar 
que os alunos as façam quando as experiências a que um aluno está exposto pode não 
ter suportado tal mudança. Além disso, uma reflexão de premissas pode ocorrer muito 
tempo mais tarde, após o trabalho já ter sido escrito e apresentado. Há outras questões 
éticas sobre a avaliação reflexão. Será que os alunos refletem verdadeiramente, 
sinceramente e profundamente, se eles sabem que sua reflexão será avaliada? (BELL 
et al. 2011, p. 13) 
 

Por fim, os autores destacam que a elaboração de reflective journals é uma atividade de 

aprendizagem que pode ser muito útil para alunos e professores, e que, nos contextos dos cursos 

de negócios, pode se tornar também uma ferramenta poderosa para potencializar a reflexão e a 

aprendizagem. 

Roux, Moura e Tamez (2012) também utilizaram o esquema de Kember et al. (2008) 

para avaliar níveis de reflexão atingidos por professores de inglês mexicanos que estavam 

participando de curso de proficiência em inglês. Os autores desta pesquisa analisaram os textos 

reflexivos escritos pelos alunos do curso. Além da produção textual, entrevistas foram 

conduzidas com o objetivo de identificar as dificuldades experenciadas ao escrever textos 

reflexivos como também a utilidade desta prática.  

As entrevistas com os alunos apontaram algumas dificuldades para se escrever textos 

reflexivos. A primeira refere-se ao fato de que eram alunos mexicanos escrevendo textos 

reflexivos em inglês. A língua foi apontada como um obstáculo, pois muitas vezes os alunos se 
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perdiam em seus pensamentos ou não tinham vocabulário necessário para escrever o que 

desejavam. A segunda está relacionada à linguagem utilizada. Alguns alunos tiveram 

problemas em estabelecer um equilíbrio entre a linguagem acadêmica e a informal. 

Outro problema foi a preocupação dos alunos com relação à aplicação da teoria à 

prática. O uso da teoria é pensado para ser uma ferramenta valiosa para o ensino. No entanto, 

trabalhar do abstrato (princípios) para o concreto (situações práticas) pode ser problemático 

para os alunos. Os autores acreditam que boa parte destes problemas decorrem da falta de 

familiaridade com o uso de textos reflexivos no sistema educacional mexicano. Os alunos 

simplesmente não sabem ou não estão acostumados a produzir esse tipo de material.  

Apesar disso, os autores concluem que o uso de textos reflexivos é útil para fomentar o 

desenvolvimento do curso, incentivar os estudantes a participarem das discussões e melhorar a 

escrita acadêmica. O sistema de codificação de Kember et al. (2008) foi considerado apropriado 

para avaliar níveis de reflexão, no contexto do curso de proficiência em língua inglesa 

analisado.  

McKay e Dunn (2015) também analisaram quinze textos reflexivos produzidos por 

alunos da área de saúde, à luz de Kember et al. (2008). Os resultados mostraram que três alunos 

demonstraram ação habitual ou não-reflexão, oito estudantes foram classificadas no nível de 

compreensão, e apenas três estudantes mostraram um nível de reflexão. Nenhum aluno 

demonstrou o mais alto nível de reflexão, a reflexão crítica. Mesmo os resultados ficando 

abaixo do esperado, (que seria uma maior ocorrência de reflexão e reflexão crítica), os autores 

consideram que a natureza da atividade significava que reflexão sobre a ação (reflection-in-

action) foi adequada, pois os alunos pensaram e analisaram suas reações e reflexões sobre uma 

atividade específica.  

As experiências citadas aqui mostram a utilidade do sistema de codificação de Kember 

et al. (2008) para analisar textos reflexivos. Julgou-se importante apresentar estas experiências, 

uma vez que poderão servir de inspiração e modelo para discussão dos resultados desta tese. 

O objetivo de tudo que foi apresentado até aqui foi entender o conceito de reflexão 

crítica, bem como, possibilidades de avaliação. Entretanto, tudo que foi apresentado até aqui 

baseou-se na concepção de educadores. Uma vez que os cursos analisados estão no campo da 

gestão, faz-se importante compreender o significado que pensamento reflexivo crítico assume 

no campo na educação gerencial. Sendo assim, o próximo item vai discutir esta temática.  
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2.1.6 Reflexão crítica para o desenvolvimento profissional: conceitos e propostas de 

incorporação na educação gerencial  

 

Alguns autores defendem que existe uma dificuldade muito grande em incorporar a 

reflexão crítica na educação gerencial. Na concepção de Reynolds (1998, 1999) normalmente 

os estudos da área não incorporam o conceito de reflexão crítica no entendimento da teoria 

crítica de pensamento emancipatório, permanecendo em outros níveis que não são críticos. 

Brookfield, Kalliath e Laiken (2006) inclusive defendem que muitos educadores enxergam o 

termo educação gerencial como ‘problemático’. 

Isso porque muitos educadores entendem a área da educação como um movimento 

social pela democracia que não combina com a conotação Taylorista, onde as pessoas são 

treinadas para gerir outras pessoas e atingir a máxima produtividade. Ou seja, o próprio objetivo 

da gestão é garantir a conformidade ideológica, garantir que as pessoas aceitem sem questionar 

os princípios da ideologia capitalista, e este posicionamento é incongruente com a visão de 

democracia e emancipação dos educadores críticos. O posicionamento de muitos educadores é 

que as empresas, as agências governamentais, organizações não governamentais (ONG`s) e 

outras organizações sem fins lucrativos que usam a educação gerencial, a utilizam ou educam 

seus gestores com o objetivo único de maximizar lucros e produtividade, e reter o controle 

ideológico (BROOKFIELD; KALLIATH; LAIKEN, 2006)  

Mesmo assim, observa-se na literatura um esforço para aplicar uma perspectiva crítica 

à escola de Administração, tanto no que se refere ao currículo quanto a uma educação gerencial 

que dê destaque aos aspectos sociais e morais das práticas administrativas (CUNLIFFE, 2004; 

GRAY, 2007; REYNOLDS, 1999). 

O debate da reflexão crítica na área da gestão começou a surgir concomitantemente a 

outros movimentos que ocorreram principalmente na Europa e nos Estados Unidos na década 

de 1990, como o Critical Management Education, o New Perspective on Management 

Education e o Emergent Fields in Management: connecting Learning and Critique, que 

refletiam o interesse da comunidade científica pela perspectiva crítica, como uma alternativa à 

perspectiva funcionalista da gestão. Congressos e importantes journals da área de 

Administração, começaram a abrir sessões temáticas específicas sobre o ensino crítico da gestão 

(PAULA; RODRIGUES, 2006).  

No exterior ressalta-se o trabalho de French e Grey (1996), que desenvolveram a 

coletânea Rethinking Management Education, o qual conta com artigos de autores de destaque 



 

 

47 

como Michael Reynolds, Hugh Willmott, Mats Alvesson, Russ Vince e outras obras como a de 

Cunliffe (2002, 2004), Currie e Knights (2003) e Antonacopoulou (2010).  

 No contexto brasileiro, Paula e Rodrigues (2006) possuem um trabalho interessante 

onde apresentam uma preocupação com a forma como se conduz o ensino da gestão também 

alinhado a uma abordagem crítica. Entende-se que a intenção destes autores ao trazerem 

aspectos da teoria crítica para os estudos gerenciais, é questionar o pensamento corrente em 

administração, buscando ampliar a forma como as práticas gerenciais e a própria organização 

são entendidas. Conforme apontam Alvesson e Willmott (1999), a gestão é frequentemente 

vista como a ciência que busca o melhoramento das práticas gerenciais e do funcionamento das 

organizações. Criou-se uma visão extremamente funcionalista, guiada por uma forma de 

racionalidade estreita e instrumental. Ainda prevalece a ideia de que as organizações são 

necessárias, naturais, racionais e autônomas, e não fruto de um complexo sócio-histórico; 

prevalece-se a visão de que os interesses são universais e de que não há interesses conflitantes 

(PAULA; RODRIGUES, 2006). 

Contudo, nos estudos gerenciais críticos, a gestão deve ser entendida como um 

fenômeno social que merece uma análise crítica (ALVESSON; WILLMOTT, 1999). A Teoria 

Crítica (TC) vem como um contraponto ao mainstream dos estudos em administração, uma 

força contrária ao ego da administração moderna e da sociedade industrial.  

 
Como empregados de grandes empresas e como consumidores em massa de produtos, 
as pessoas são afetadas por corporações, escolas, governo e pela mídia, para que 
desenvolvam personalidades, crenças, gostos e preferências que se encaixem nas 
demandas da produção e consumo em massa e nas formas padronizadas de 
individualidade (ALVESSON; WILLMOTT, 1999, p. 10). 
  

A ideia dos estudos críticos em gestão, é justamente questionar o papel das organizações 

na sociedade. Alvesson e Willmott (1999), ao apresentarem uma série de autores que 

compartilham a perspectiva crítica da gestão, enfatizam a forma como os gestores são 

responsáveis, pelo menos em parte, pelas formas com que as organizações dão origem aos 

problemas físicos, sociais e ecológicos. Eles se referem especificamente às críticas ao 

tecnicismo, crítica à forma de dominação e controle e críticas às práticas administrativas. Para 

Alvesson e Deetz (1996, p. 238), estes estudos têm como meta criar "sociedades livres de 

dominação, em que todos os membros têm igual oportunidade para contribuir para a produção 

dos sistemas que venham ao encontro das necessidades humanas e conduzam ao progressivo 

desenvolvimento de todos".  

Reynolds (1998) aponta algumas características importantes da reflexão crítica (RC) 
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para se pensar a gestão.  

 

• A RC está preocupada com o questionamento das suposições: a educação 

gerencial acumula crenças e valores que são tidos como certos, e que refletem a 

visão da maioria (ou daqueles que estão no poder). É um enraizamento tão 

profundo, tão arraigado nos indivíduos, que estes valores e crenças acabam se 

tornando senso comum que nunca é questionado.  

• A RC foca no social em vez do individual. Os educadores críticos enfatizam que 

a natureza da experiência socialmente situada deve ser levada em consideração 

para que a reflexão tenha algum significado. Os indivíduos não agem como 

sujeitos isolados, mas como membros de uma comunidade na qual valores, 

crenças e normas são refletidas e constituem o trabalho educacional diário. Na 

ótica da gestão, é importante ter essa visão social e sistêmica das organizações.  

• A RC oferece atenção a análise das relações de poder. A RC questiona relações 

de poder e conhecimento e a forma como a perspectiva de uma pessoa é 

inevitavelmente influenciada pela sua posição hierárquica de poder e privilégio. 

Dentro das organizações, é fundamental pensar sobre as relações de poder 

exercidas pelos indivíduos e a maneira como elas influenciam as práticas 

gerenciais.  

•  A RC está preocupada com as questões de emancipação. "Reflexão crítica é 

parte de uma ideologia, uma série de crenças sobre a forma como uma sociedade 

justa pode ser criada por meio da racionalidade que envolve perspectivas 

históricas e contextuais" (p. 190). A aplicação de resolução de problemas 

instrumental em situações específicas pode obstruir a causa da emancipação, se 

ela obscurecer seus aspectos sociais e políticos.  

 

A gestão, vista sob as lentes da TC, não é uma atividade neutra ou sem interesses 

(desinteressada). Se encararmos a administração como uma atividade neutra e desinteressada, 

temas presentes na vida organizacional, tais como desigualdades, contradições, 

irracionalidades, discriminação, dominação, subordinação e manipulação, correm risco de 

serem negligenciados, suprimidos ou tidos como tabus indiscutíveis em favor de questões 

associadas à busca do ótimo desempenho organizacional. Questões políticas são reduzidas a 

resoluções técnicas e a maneira certa de se administrar é vista como a soma de eficiência e 
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controle, tendo, portanto, um forte papel de dominação (ALVESSON; WILLMOTT, 1999. A 

natureza social da gestão afeta a vida e o futuro dos indivíduos.  

 
O produto essencial da gestão é a construção de relações de poder por meio do qual 
estes processos são investigados e mantidos. Além disso, a educação gerencial 
desempenha um importante papel na formulação e disseminação do conhecimento a 
serviço da gestão. Se a reflexão é para ser crítica, estas relações devem ser 
examinadas, assim como as suposições e os processos que as reforçam (REYNOLDS, 
1998, p. 190).    

 

A educação gerencial pode então oferecer um suporte para os profissionais examinarem 

os efeitos da história e do contexto na sua vida laboral, como também desenvolverem uma 

estrutura para que entendam esse processo. O objetivo da educação gerencial é encorajar os 

indivíduos a questionarem e confrontarem as forças sociais e políticas que delineiam o contexto 

do trabalho, e questionarem o senso comum ou a forma como as coisas 'deveriam ser' 

(REYNOLDS, 1998). A premissa de introduzir a crítica reflexiva no currículo das escolas de 

negócio é proporcionar a oportunidade de pensar sobre a própria aprendizagem e 

desenvolvimento, e para criar um espaço de reflexão e consolidação de experiências que 

procuram explorar as interconexões entre as experiências de teorizar gestão e prática de gestão 

(ANTONACOPOULOU, 2010). 

Cunliffe (2004) complementa que a prática reflexiva crítica1 é muito importante para o 

ensino de gestão, porque pensando mais criticamente sobre as nossas próprias suposições e 

ações, podemos desenvolver formas mais colaborativas, compreensíveis e éticas de gerenciar 

organizações. A educação gerencial, nesta perspectiva, visa não somente ajudar os gestores a 

se tornarem mais eficientes, mas também ajudá-los a se tornarem pensadores críticos.  

A crítica reflexiva deve enfatizar a prática, ou seja, questionar nossas próprias 

suposições e ações tidas como certas, e pensar sobre onde estamos ou quem somos e o que 

queremos ser e para onde queremos ir, desafiando nossa concepção de realidade e explorando 

novas possibilidades (CUNLIFFE, 2004). A pedagogia crítica pode então encorajar os alunos 

a reinterpretarem a gestão e a teoria organizacional de forma mais crítica. Em vez de ensinar os 

alunos de Administração técnicas cada vez mais sofisticadas de controle, o ensino crítico busca 

mostrar como estes métodos podem criar gerentes supostamente neutros e agentes do progresso 

(CUNLIFFE, 2002).  

                                                
1  Apesar da autora usar o termo 'prática reflexiva crítica', e ter sua base no construtivismo social, 

independentemente do nome dado ao termo, o que importa é a questão da promoção da criticidade. A prática 
reflexiva crítica envolve o ato de pensar mais criticamente sobre o impacto de nossas suposições, valores e ações 
sobre os outros, conceitos muito próximos ao de Mezirow e Brookfield, e por isso estão aqui apresentados.   
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Baseado no conceito de reflexão discutido, Reynolds (1998) levanta alguns 

questionamentos que, poderiam ser usados pelos educadores gerenciais (professores), para que, 

no momento em que refletissem sobre seu próprio trabalho, pudessem enxergar uma forma de 

medir RC. 

 

• Quais estruturas e perspectivas teóricas são incorporados dentro do currículo e 

quais são deixadas de lado? Com base em que as ideias são selecionadas e para 

quais interesses elas servem?   

• Quais aspectos da gestão são questionados e quais são tidos como certo ou 

inquestionáveis?  

• Existem apenas questões técnicas para serem questionadas ou existem também 

implicações morais e políticas?  

• As análises são limitadas aos padrões de referência técnicos ou se referem 

também ao processo social, político e cultural?  

• Qual papel espera-se que os educadores preencham ou de quem é o interesse 

refletido por trás destas expectativas? 

• Qual o grau de RC que professores consideram sobre suas próprias práticas e 

qual o grau conseguem encorajar em seus alunos?  

 

A ideia do autor é que os próprios professores dos cursos de Administração passem a 

questionar suas práticas; que eles reflitam sobre como estão educando os futuros profissionais 

que atuarão dentro das organizações como tomadores de decisões.  

 Muitas das discussões sobre reflexão crítica no campo da Administração têm destacado 

a importância do processo reflexivo na compreensão da gestão, contudo sem oferecer destaque 

para os mecanismos de como essa reflexão crítica pode ser alcançada. Em outras palavras, 

muito se discute sobre o conteúdo mas pouco sobre formas de potencializar a reflexão crítica 

(GRAY, 2007). Reynolds (1998) também questiona como a perspectiva crítica pode ser inserida 

na prática e no desenvolvimento da educação gerencial. Alguns autores apontam possíveis 

caminhos.  

No entendimento de Reynolds (1998,1999), na maioria dos estudos críticos em gestão, 

a ênfase está no conteúdo da aprendizagem gerencial e não na formulação de uma metodologia 
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educacional. Baseado em Henry Girox, considerado um dos fundadores da pedagogia crítica2 e 

Mezirow (1991), Reynolds (1998, 1999) apresenta uma abordagem para a aprendizagem 

gerencial que deve estar refletida tanto nos conteúdos como na metodologia, e espera-se que 

esta abordagem apresente as seguintes características: 

 

1) O currículo deve fornecer acesso aos tratamentos críticos da teoria e da prática 

gerencial nas várias disciplinas.  

2) As estruturas, procedimentos e métodos devem ser não-hierárquicas, dando a opção 

de escolha, oportunidades para o diálogo, e para influência no design e no conteúdo da educação 

e do desenvolvimento dos alunos. O conteúdo e a direção da aprendizagem devem ser 

desenhados em conjunto entre professores e alunos. Brookfield, Kalliath e Laiken (2006) 

corroboram com esta perspectiva. Os estudantes de programas de gestão poderiam, por 

exemplo, serem vistos como co-criadores do conhecimento e co-construtores do currículo 

destes programas. Isso significa que os cursos seriam pensados em conjunto, entre estudantes 

e professores, com um espírito de negociação. Dissertações e teses seriam construídas por 

grupos de estudantes, e não individualmente. Esses grupos de estudantes teriam a possibilidade 

de discutir diferentes questões, compartilhar experiências e regularmente refletir sobre os 

eventos que acontecem em classe ou no seu ambiente de trabalho, e com a ajuda dos colegas, 

identificar as suposições incorporadas nestes eventos e sugerir diferentes formas de interpretá-

los. Segundo o autor, esta estrutura poderia ampliar a visão dos alunos, como uma forma de 

mostrar o que significa a reflexão crítica na prática e quais suas implicações (BROOKFIELD; 

KALLIATH; LAIKEN, 2006).  

3) A introdução e o desenvolvimento das perspectivas críticas devem ajudar a evitar a 

limitação da aprendizagem auto-direcionada, dado sua negligência de análise contextual. O 

grau de escolha concedido pelos métodos não-hierárquicos poderia ser suportado por um 

'currículo de perspectivas' (como por exemplo, análise do discurso, pedagogia crítica, gênero, 

estruturas teóricas sociais e políticas) para a análise da experiência dos grupos de trabalhos e 

das organizações, como também de ideias desenhadas a partir da literatura ou geradas por meio 

do diálogo. 

4) A reflexividade deveria envolver a aplicação das perspectivas críticas para 

                                                
2 Importante destacar que muitos autores quando falam do ensino crítico recorrem a pedagogia crítica de 

Henry Giroux, como base no desenvolvimento de seus trabalhos. O foco desta tese não é aprofundar na pedagogia 
crítica, mas apresentar elementos desta escola de pensamento, que podem ser úteis para se pensar a formação de 
gestores que refletem criticamente.  
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compreender e administrar o ambiente de aprendizagem, como também para a teoria e prática 

da gestão. Este nível de reflexividade não é usual no contexto acadêmico, mas a oportunidade 

de aplicar conceitos sociais e organizacionais ao ambiente educacional é um processo muito 

valioso para a aprendizagem.   

Um caminho possível para o ensino da gestão apresentado por alguns autores é a 

aprendizagem ativa crítica, que mescla elementos da aprendizagem ativa com a teoria dos 

estudos críticos em gestão (ALVESSON; WILLMOTT, 1999; REYNOLDS, 1998, 1999; 

WILLMOTT, 1994). Tal teoria pode oferecer um escopo interessante para a RC, dependendo 

de como é interpretada na prática. Para Willmott (1994), a aprendizagem ativa crítica é 

fundamentada sobre análises e engajamentos mais diretamente relacionados com o imediato, 

problemas práticos do dia a dia do trabalho de um gestor. Esta aprendizagem entende que o 

encorajamento para que o pensamento reflexivo crítico ocorra é provocado pelas forças 

contraditórias do trabalho gerencial, e esta atenção com a teoria crítica oferece explicações que 

são mais persuasivas do que aquelas oferecidas pelas teorias tradicionais.  

O objetivo aqui não é aprofundar na teoria ativa crítica, mas mostrar como alguns 

teóricos estão pensando o ensino da gestão, e destacar um elemento desta teoria que pode ser 

importante para se pensar na reflexão crítica que potencialize uma aprendizagem mais 

transformadora de profissionais para a sustentabilidade. O destaque se faz para os métodos de 

ensino participativos, os quais têm papel fundamental no desenvolvimento gerencial suportado 

por uma abordagem crítica (REYNOLDS, 1998, 1999; WILLMOTT, 1994).  

Gray (2007) é outro autor que defende que a RC não é um processo que vem 

naturalmente ao gestor, mas sim, que pode ser facilitado tanto em contextos formais de 

educação (cursos de graduação ou pós-graduação), como por meio de outros processos de 

aprendizagem como coaching, mentoring, e aprendizagem ativa. Por isso, os educadores não 

devem supor que os alunos sabem como refletir. É importante lembrar que a reflexão não é 

fácil, e para muitos estudantes, não é natural. Os estudantes requerem orientação sobre como 

ser reflexivo. É importante que o professor pense estrategicamente e logicamente sobre como 

envolver os alunos na reflexão (MCKAY; DUNN, 2015). 

Para tanto, Gray (2007) apresenta algumas ferramentas que podem facilitar a 

aprendizagem gerencial e o desenvolvimento da RC. Tais ferramentas, chamadas de 

ferramentas reflexivas (reflective tools), são usadas tanto no contexto formal de educação, como 

em workshops ou outros programas de desenvolvimento gerencial que ocorrem dentro do 

ambiente organizacional, e estão sendo aqui apresentadas, pois, apesar de não se tratar de 

ferramentas específicas para uso em sala de aula, podem fornecer insights valiosos para se 



 

 

53 

pensar a promoção do pensamento reflexivo.  

A primeira ferramenta citada é o storytelling, um meio importante pelo qual podemos 

explorar e compreender nossos próprios valores, ideias e normas. O impacto do storytelling tem 

sido pesquisado dentro dos cursos de desenvolvimento de profissionais, os quais tem entendido 

que esta abordagem leva os gestores a questionarem suas práticas gerenciais, sua identidade e 

sua relação com outras pessoas ao seu redor. Para o storytelling é requerida uma abordagem 

crítica, por meio da qual mitos organizacionais são repensados, bem como propostas 

interpretações alternativas para o mesmo mito (GRAY, 2007).  

A segunda ferramenta citada refere-se ao diálogo reflexivo. Segundo Gray (2007), por 

meio dele, os gestores têm a oportunidade de examinarem criticamente as suposições 

subjacentes aos pensamentos dos indivíduos, e desenvolverem uma linguagem compartilhada 

que emerge da prática da investigação coletiva.  

Além destas, o autor cita os reflective journals - utilizados por Kember et al. (1999, 

2008). Explica que estes jornais reflexivos são um produto de uma escrita reflexiva pessoal e 

desestruturada, e que contém anotações pessoais, histórias ou descrições dos problemas 

relacionados ao trabalho. Diferentemente de um diário, onde os indivíduos contam histórias 

sobre eventos, suas expectativas, medos, memórias, pensamentos e ideias, os reflective journals 

vão além, contendo uma análise mais relacionada à gestão. Pode conter descrições e análises 

críticas de incidentes ocorridos no ambiente de trabalho. Para Gray (2007), tal fermenta pode 

promover o pensamento crítico.  

Cunliffe (2004) corrobora com esta perspectiva. Para a autora, journals podem ser 

ferramentas poderosas para ajudar os alunos a desenvolverem suas habilidades como 

profissionais reflexivos críticos, porque tal ferramenta é o meio pelo qual os estudantes se 

engajam no próprio aprendizado. Na perspectiva do professor, este tipo de material é uma forma 

de ouvir as vozes, as necessidades, as esperanças e as preocupações dos alunos. Concordando 

com esta posição, Bell et al. (2011) defendem que o uso de reflective journals é uma atividade 

de aprendizagem que pode ser muito útil para alunos e professores, e que, no contexto dos 

cursos de negócios, pode se tornar também uma ferramenta poderosa para potencializar a 

reflexão e a aprendizagem. 

Entretanto, Gray (2007) destaca a importância de se prestar atenção ao fato de que a 

natureza privada deste tipo de material tende a promover uma reflexão introspectiva. Assim, é 

importante divulgar ou tornar público este material, ou até mesmo, expor o indivíduo a uma 

discussão em grupo.  

Importante salientar que o uso de textos reflexivos tem potencial para fortalecer a 
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experiência reflexiva. Isso porque requer que os aprendizes externalizem suas experiências 

reflexivas, levando a discussão para além do domínio psicológico. Escrever ajuda os alunos a 

externalizarem uma limitação da criação de sentido (making meaning) do processo reflexivo, 

como também pode ser uma forma de refletir e de se lembrar de pensamentos anteriores que 

podem ser compartilhados com outros, e retornar para o indivíduo e serem refletidos novamente 

quando forem relevantes (TAYLOR, 2010).   

Outra ferramenta para promoção do pensamento reflexivo refere-se à reflexão sobre 

incidentes críticos, que envolve a interpretação de significância de um evento. Tais eventos 

podem ocorrer na rotina da prática gerencial. Num primeiro olhar, estes eventos podem parecer 

típicos, mas se tornam críticos por um processo de análise reflexiva. A criação de incidentes 

críticos ocorre em dois estágios. No primeiro, a natureza do incidente é observada e descrita 

(como por exemplo, em um reflective journal). No segundo estágio o incidente se torna crítico 

quando é relacionado ao contexto social mais amplo, o que inclui também o entendimento de 

como o mundo político funciona (BROOKFIELD, 1987; GRAY, 2007). 

Antonacopoulou (2010) é outra autora que pensa em um caminho para tornar as escolas 

de negócios mais críticas, para tanto, recorre à crítica reflexiva baseada no conceito de 

phronesis. Buscando explicar o que isso significa, a autora afirma que existem três modos de 

conhecimento já citados por Aristóteles: o científico (episteme), o técnico e o prático 

(phronesis). A phronesis é o conhecimento que define a forma que nós formulamos nossas 

intenções e o curso de nossas ações para atingi-las. "É o exercício prático de julgamentos na 

definição e perseguição de objetivo particulares. Apesar da relevância da crítica reflexiva como 

fundamento da phronesis, ela é sistematicamente ignorada pelos estudiosos em gestão 

(ANTONACOPOULOU, 2010, p. 7).  
Um aspecto integral da phronesis é a crítica ou o ser crítico. Assim sendo, o exercício 

prático de julgamentos (phronesis) tem potencial para trazer mudança, pois ele é crítico, 

implicando na capacidade de decidir não só como agir, mas refletir sobre as ações e intenções 

que sustentam nossos julgamentos. A crítica é refletir sobre reflexões e questionar a prática 

quando se está sendo crítico (ANTONACOPOULOU, 2010). “Ser crítico” pode ser 

considerado uma abertura para o pensamento disciplinado sobre ações e intenções, o próprio 

raciocínio reflexivo. 

Para Antonacopoulou (2010), um ponto que é central para perpetuação da lacuna 

existente entre teoria e prática, é entender as tensões como base para ampliar o conhecimento e 

ação. Nesta perspectiva, as tensões são centrais para as experiências do mundo real, visto que 

elas desafiam o que o indivíduo sabe e as conexões necessárias para lidar com o desconhecido. 
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Tensões apresentam o dilema inerente que pede por um julgamento prudente e prático - 

phronesis - com o objetivo de serem resolvidas.  

 Assim, a crítica reflexiva encoraja o questionamento das perspectivas vigentes e do 

senso comum (racionalidade dominante), dos argumentos e suposições (verbais e escritas), da 

sabedoria acolhida e dos pressupostos dominantes, de preconceitos pessoais e parcialidades 

(ANTONACOPOULOU, 2010). Por tudo que foi apresentado, ainda fica uma questão: como 

as escolas de Administração podem incorporar reflexão crítica em seu currículo e métodos? 

Quais os limites e as possibilidades dessa inserção?  

A literatura apresentada mostrou autores nacionais e internacionais que discutem a 

promoção do pensamento reflexivo crítico em cursos de formação profissional na área de 

gestão. Uma análise dessas propostas mostra resultados interessantes que podem servir como 

base para análise das experiências dos cursos objeto de estudo desta tese. 

Brookfield (2010) por exemplo, destaca a importância de se trabalhar em pares ou 

grupos para promoção da RC. Para o autor, as pessoas compreendem melhor suas próprias 

suposições e desenvolvem a habilidade de julgar sua acurácia e validade somente se eles se 

envolverem em pares, criando uma espécie de espelhos críticos reflexivos, os quais fornecem 

imagens de como suas práticas parecem aos olhos dos outros.  

 
Nos tornar conscientes de nossas suposições é uma tarefa complicada e contraditória. 
Muito pouco de nós consegue fazer isso sozinho. Não importa quanto nós achamos 
que conhecemos a nós mesmos, nós ficamos frustrados com o fato de que usamos 
nossos próprios filtros interpretativos para nos tornarmos conscientes de nossos filtros 
interpretativos. Isso é cognitivamente equivalente a um cachorro tentando pegar seu 
rabo ou tentando ver a parte de trás de sua cabeça enquanto se olha no espelho de um 
banheiro" (BROOKFIELD, 2010, p. 133). 

 

Contudo, o engajamento com a RC não está livre de perigos. O primeiro se refere à 

resistência previsível ao processo exibida por aqueles alunos que foram escolarizados pela ótica 

da ideologia dominante, que acaba repercutindo nas organizações e nas universidades. Um 

aspecto curioso a ser mencionado é que a autora desta tese teve a oportunidade de participar de 

três workshops oferecidos por Stephen Brookfield durante seu estágio doutoral no exterior. De 

fato, foi possível notar o quão é difícil participar destas atividades, pois mexe muito com os 

sentimentos das pessoas e envolve uma forte carga emocional. Ao discutir o racismo sofrido 

tanto por negros, como também latinos, e asiáticos no mercado de trabalho americano, e pressão 

que esses grupos sofrem da supremacia branca, alguns alunos chegaram a se emocionar e se 

ausentar da sala.  

O segundo perigo está relacionado ao grau com os que os participantes são 
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completamente transparentes sobre suas práticas. O autor acredita que como regra geral, é fácil 

ser transparente sobre as motivações, os objetivos e direções dos indivíduos. Contudo, ressalta 

o quanto isto pode ser contraprodutivo, e como os indivíduos normalmente revelam suas 

dificuldades de refletir criticamente somente depois que uma confiança inicial for estabelecida 

com o professor/tutor/educador.  

Antonacopoulou (2010) identificou que, apesar dos alunos terem sinalizado 

positivamente ao espaço fornecido pelo curso para reflexão crítica, é interessante que alguns 

não se mostraram preocupados com esta questão. Nestes casos, as próprias empresas estavam 

pagando o curso para seus funcionários e por isso, os alunos o viam apenas como uma 

possibilidade para promoção da carreira, e não como uma experiência de aprendizagem. A 

autora entende ainda que, pedagogicamente, o pensamento crítico somente pode ser 

desenvolvido se a crítica for elemento central dos currículos. Outro desafio identificado é que 

os workshops realizados não foram suficientes para promover a reflexão crítica. Isso porque, 

eles ocorreram isoladamente e poucas vezes (3 workshops) e não foram incorporados 

sistematicamente as demais disciplinas do curso. A repetição e a prática devem ser mais frisadas 

em cursos em que se espera promover a crítica reflexiva. Para Antonacopoulou (2010), o curso 

não superou a natureza funcionalista/positivista dos currículos de MBA, como também não 

abordou questões mais amplas como o questionamento da lógica econômica do mundo dos 

negócios.  

Currie e Knights (2003) analisam a pedagogia de um curso de MBA de uma escola de 

negócios, que contava apenas com módulos tradicionais da gestão - contabilidade e finanças, 

gestão estratégica, comportamento organizacional, marketing, etc. O objetivo foi implementar 

uma pedagogia crítica a um programa de MBA 'tradicional'. A análise dos relatos dos alunos 

permitiu aos pesquisadores entenderem que pedagogia de ensino nos programas de MBA não 

deveria ser vista como um meio pelo qual os estudantes são 'ensinados' e as teorias impostas 

em classe, sem nenhum tipo de discussão. Isso faz com os estudantes sintam estes cursos muito 

longe da realidade do mundo dos negócios (CURRIE; KNIGHTS, 2003).  

Outro aspecto levantado é que os módulos são muito teóricos. Segundo os relatos 

analisados pelos autores, isto pode se dever ao fato de que os professores de MBA não possuem 

muita experiência organizacional, pois, em muitos casos, o foco da universidade ou faculdade 

que oferece o curso, é fortemente orientado para a academia.  

Além disso, os autores ressaltam que uma abordagem crítica, não significa que 

necessariamente o conteúdo (currículo) e a prática (metodologia) serão críticos. Em cursos de 

MBA, o conteúdo costuma ser gerencialista. A abordagem instrumental, a dominância do 
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instrumentalismo econômico ainda está presente nos cursos de MBA. Os alunos procuram por 

isso, visto que é uma das habilidades e conhecimento valorizados pelas organizações. No curso 

analisado, o objetivo não era acabar com o instrumentalismo, mas sim preveni-lo, discutindo 

de forma mais aberta com os alunos os limites desta abordagem utilitarista. Neste sentido, a 

preocupação do curso foi mais no processo crítico do que no conteúdo (CURRIE; KNIGHTS, 

2003).  

No contexto brasileiro, Paula e Rodrigues (2006) também vivenciaram uma experiência 

de utilização da pedagogia crítica em um curso de pós-graduação lato-sensu em gestão de 

negócios de uma universidade pública. Fazendo uma análise dos desafios e possibilidade do 

uso de uma pedagogia crítica no ensino da Administração, os autores entendem que são escassas 

as tentativas de recorrer à pedagogia crítica neste contexto, tanto no que se refere à inserção de 

conteúdos alinhados com a epistemologia crítica nos currículos e programas das disciplinas 

quanto ao estímulo de uma posição crítica dos alunos em relação aos conteúdos típicos dos 

cursos. Isso porque, ainda existe uma cultura imediatista da gestão que leva os alunos a 

demandarem das escolas de Administração uma pedagogia tradicional. Os alunos ainda 

esperam dos cursos e dos docentes soluções prontas e respostas inquestionáveis (PAULA; 

RODRIGUES, 2006). 

Outro ponto que merece destaque é que os autores trabalham com uma pedagogia 

crítica, dentro de um curso tradicional e de ideologias gerencialistas. Apesar das tentativas de 

usar métodos participativos, muitos alunos acharam a disciplina muito teórica, o que corrobora 

com os achados de Currie e Knight (2003). Da mesma forma que Antonacopoulou (2010), os 

autores acreditam que o ideal seria que a estrutura curricular do curso fosse toda reformulada 

para abranger a nova abordagem crítica.  

Em outra pesquisa, Maranhão e Paula (2008) levantam outro problema relacionado à 

pedagogia crítica: a questão do material didático em cursos de Administração. Segundo elas, 

no ensino superior, não há nenhuma orientação legal acerca da construção dos materiais 

didáticos que serão utilizados nos cursos de graduação. No Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), existe apenas uma indicação geral de livros e outros materiais que podem proporcionar 

o aprendizado requerido pelas disciplinas dos mais diversos cursos de graduação. Nos cursos 

de administração, predominam principalmente os “manuais de gestão”.  

Segundo estas autoras, se procedermos a uma análise do material utilizado nos cursos 

superiores para além da racionalidade instrumental, compreenderemos seu papel reprodutor do 

sistema dominante, através de seus exercícios, exemplos e textos, tentando ajustar seus leitores 

a um determinado tipo de comportamento e consciência. A mecanização dos materiais didáticos 
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é evidente e resta ao professor a reprodução obediente ao material que já foi definido pela 

editora do livro (MARANHÃO; PAULA, 2008).  

O docente de ensino superior, principalmente na área de administração, por sua vez, não 

questiona a padronização do material, pois normalmente não tem tempo para preparar aulas, ler 

antecipadamente o material indicado e nem “perder seu tempo” na elaboração de avaliações. 

Ele tem que correr de uma escola para outra, nas quais trabalha como horista, para fazer um 

salário que julgue suficiente ao seu padrão de vida. Essa situação subtrai da função do professor 

a escolha do que deveria ser ensinado e o que cada tema significaria na experiência cultural de 

seus alunos (MARANHÃO; PAULA, 2008).   

Esta seção teve por objetivo compreender como a reflexão crítica está sendo 

incorporada na formação de profissionais, especialmente no campo das escolas de negócios. 

Esse referencial teórico servirá como base para discussão do significado do profissional crítico 

em sustentabilidade. Por tudo que foi apontado, entende-se que a reflexão crítica é aquela que 

leva os indivíduos a questionarem a racionalidade dominante, o senso comum e a confrontarem 

as forças sociais e políticas que delineiam o contexto do trabalho.  

Contudo, o pensamento crítico é apenas um passo para a aprendizagem seja de fato 

transformadora (MEZIROW, 1991, 2010). O refletir criticamente não implica necessariamente 

em uma mudança na ação. Dentro do contexto da sala de aula, como pode ser observado nas 

experiências de Currie e Knights (2003), Paula e Rodrigues (2006) e Antonacopoulou (2010), 

a crítica reflexiva por si só não foi capaz de criar indivíduos críticos, pois ela depende de um 

conjunto de fatores que estão relacionados, currículo, metodologias, interesse pessoais, entre 

outros. Além disso, conforme apontam Bell et al. (2011), o próprio esquema de codificação de 

Kember et al. (1999) é válido para medir níveis de reflexão, mas não é apropriado para avaliar 

a aprendizagem dos alunos.  

Assim sendo, com o intuito de complementar a discussão sobre RC, é importante se 

pensar em uma teoria de aprendizagem que seja de capaz de potencializar uma transformação 

de racionalidade, ações e práticas, por meio da reflexão crítica. Para tanto, a próxima seção vai 

abordar a teoria da aprendizagem transformadora. 

 

2.2. TEORIA DA APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA 

 

Os primeiros estudos sobre Aprendizagem Transformadora (AT) surgiram em 1978, 

quando Jack Mezirow analisava o expressivo aumento no número de mulheres que retornavam 

à educação superior formal nos Estados Unidos, e assim identificou padrões de aprendizagem 
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transformativa no comportamento destas mulheres (MEZIROW, 1981, 1990, 1991). Em seu 

livro Tranformative Dimensions of Adult Learning publicado em 1991, Jack Mezirow 

introduziu a ideia central da teoria de aprendizagem de indivíduos adultos. 

Partindo da crítica de que as teorias de aprendizagem que não são desenvolvidas por 

educadores faltam a inclusão da dimensão do meaning (significado), Mezirow (1991) reforça a 

necessidade de se propor uma teoria de aprendizagem que possa explicar como os aprendizes 

adultos criam sentido ou significado sobre suas experiências, a natureza da estrutura que 

influencia a maneira como eles constroem suas experiências, a dinâmica envolvida na 

modificação do sentido e a forma que as estruturas de significado mudam quando os aprendizes 

percebem que algo não está funcionando. Assim, desenvolve a teoria da aprendizagem 

transformadora (TAT), centrada no significado, explicada no contexto do desenvolvimento de 

adultos e seus objetivos sociais, e direcionada para educadores de indivíduos adultos.  

A teoria da aprendizagem transformadora (TAT) tem suas bases teóricas no 

construtivismo, na teoria crítica e no desconstrutivismo da teoria social, sofrendo influências 

de psicólogos como Piaget e Kohlberg, e teóricos críticos como Jurgen Habermas e Paulo Freire 

(MEZIROW, 1991). Assim como Habermas e Freire, Thomas Kuhn também influenciou o 

desenvolvimento da teoria da aprendizagem transformadora, ao propor conceitos importantes 

como dilema desorientador, esquemas de significado, perspectivas de significado, perspectiva 

de transformação, quadros de referência, hábitos da mente e autorreflexão crítica. O próximo 

item se propõe a apresentar a influência destes autores na aprendizagem transformadora.  

 

2.2.1. Raízes do pensamento da aprendizagem transformadora  

 

 Um dos influenciadores da teoria da aprendizagem transformadora foi Thomas Kuhn. 

Durante suas pesquisas, Kuhn começou a perceber que havia uma grande discordância entre os 

cientistas sociais e os cientistas naturais, no que se referia ao que constituía uma investigação 

científica legítima. Ao investigar a origem deste desacordo, Kuhn teorizou a importância dos 

paradigmas, que ele definiu como “realizações científicas universalmente reconhecidas que, 

por algum tempo, fornecem um modelo de problemas e soluções para uma comunidade de 

praticantes” (KUHN, 1962, apud KITCHENHAM, 2008, p. 106). Kuhn (apud MEZIROW, 

1991, p. 46) utilizou o termo paradigma referindo-se a “um conjunto de formas de ver, de 

métodos de investigação, crenças, ideias, valores e atitudes que influenciam a conduta de uma 

investigação científica”. O termo passou a ser utilizado como sinônimo de modelo, estrutura 

conceitual, abordagem e visão de mundo, e caracterizado como a forma por meio da qual os 
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indivíduos enxergam o mundo. Assim, o que Kuhn chama de paradigma, Mezirow vai chamar 

de perspectiva de significado (meaning perspective) (MEZIROW, 1991).  

Outra forte influência sobre a AT, foram os domínios da aprendizagem de Habermas. 

Sua principal contribuição refere-se à distinção entre os três domínios interativos de 

aprendizagem intencional: domínio técnico, domínio prático e domínio emancipatório. Cada 

área ou domínio é um 'conhecimento constitutivo', porque cada um determina suas próprias 

categorias para interpretação da experiência, como também determina seus modos para 

descobrir o conhecimento e seus métodos para validar assertivas que pertencem a este 

conhecimento (MEZIROW, 1981). 

Os três domínios - técnico, prático e emancipatório - estão fundamentados em diferentes 

aspectos da existência social: nossas relações com o ambiente, com outras pessoas e com o 

poder, respectivamente. Cada um deles apresenta suas próprias técnicas de interpretação, 

avaliação e investigação, bem como suas próprias necessidades de aprendizagem. São distintos, 

mas inter-relacionados (MEZIROW, 1981, 1991).  

O primeiro domínio do interesse cognitivo – o técnico ou área de trabalho – relaciona-

se à aprendizagem instrumental, que envolve o controle e a manipulação do ambiente e de 

outras pessoas pela ação instrumental, buscando sempre, melhorar seu desempenho. Essa ação 

sempre envolve previsões sobre eventos observáveis, é baseada no conhecimento empírico e é 

governada por regras técnicas. As escolhas no processo de ação instrumental envolvem 

estratégias baseadas neste conhecimento (o técnico) e são deduzidas a partir das regras do 

sistema de valores ou das regras de investigação. Estas regras podem ter sido deduzidas 

corretamente ou não. Escolher a melhor estratégia depende da avaliação correta das alterativas. 

O critério de controle efetivo da realidade determina qual escolha é apropriada ou inapropriada 

(MEZIROW, 1991, 2010).  

O domínio da aprendizagem instrumental é baseado na determinação das relações de 

causa e feito e na aprendizagem por meio das tarefas orientadas para resolução de problemas 

(problem-solving) (MEZIROW, 1981, 1991). Aqui, o conceito Dewey se torna relevante. 

Conforme explica Mezirow (1991), para Dewey nós respondemos a uma situação formulando 

cursos de ação hipotéticos, antecipando as consequências de cada uma delas, agindo de acordo 

com a hipótese mais plausível e testando sua validade pelos resultados da ação.  

Buscando exemplificar o que seria esse domínio técnico, Kitchenham (2008) entende 

que professores quando aprendem os requisitos para mexer em uma página da internet por 

exemplo, poderiam estar se engajando em uma aprendizagem técnica.  

O segundo domínio – o prático ou comunicativo – envolve a interação e a ação 
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comunicativa. Diferentemente da ação instrumental, a ação comunicativa requer a clarificação 

das condições para a comunicação e intersubjetividade. Esse domínio busca pelo entendimento 

do significado em vez do estabelecimento de causalidade. Para Kitchenham (2008), quando os 

professores entendem como interagir e se comunicar em uma sala de bate-papo on-line, por 

exemplo, estariam experimentando um aprendizado prático ou comunicativo. O propósito desse 

domínio é a comunicação: aprender a entender o que os outros querem dizer e nos fazer entender 

quando tentamos compartilhar nossas ideias, por meio do discurso. A avaliação discursiva é o 

tipo de diálogo no qual nós participamos com os outros, quem acreditamos estar informados 

para avaliar as razões que justificam as crenças problemáticas3.  

O autor complementa que o discurso envolve pensamento reflexivo crítico e dialógico, 

e leva a um melhor julgamento de nossas ações. Contudo, ressalta que para participar livre e 

completamente do discurso, os indivíduos devem possuir, além de um mínimo de segurança 

pessoal, saúde e educação, o seguinte (MEZIROW, 2010, p. 20):  

 

• informações completas e apuradas; 

• liberdade de coesão; 

• abertura a pontos de vistas alternativos; empatia e preocupação com que o 

próximo pensa e sente; 

• habilidade para mensurar evidências e avaliar argumentos objetivamente; 

• consciência das ideias e das suposições tidas como certas, incluindo as suas 

próprias suposições;  

• igual oportunidade de participar nos vários papéis do discurso; 

• vontade de compreender, concordar e tentar fazer melhores julgamentos como 

um teste de validade, até que novas perspectivas, evidências ou argumentos 

sejam encontrados e validados por meio do discurso, e melhores julgamentos 

sejam feitos.  

 

Apesar de reconhecer a importância de todas essas características para participação no 

discurso, Mezirow (2010) sabe que estas condições não são sempre completamente satisfeitas 

na prática, mas refletem ideais democráticos tais como auto-respeito, respeito pelos outros, 

aceitação do bem comum, e vontade de estar aberto e se engajar na diversidade. Para Mezirow 

                                                
3 Mezirow (2010, p. 20) define crenças problemáticas como aquelas que "incluem conceitos abstratos 

como democracia, cidadania, justiça e amor". 
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(1991), a aprendizagem mais significante de adultos recai sob esta categoria, pois ela envolve 

compreender, descrever e explicar intenções, valores, ideias, questões morais, políticas, 

filosóficas, psicológicas. Tudo isso é moldado pelos códigos culturais e linguísticos e pelas 

normas sociais.  

O terceiro domínio é caracterizado como emancipatório, e é o que nos faz, por meio da 

reflexão, identificar e desafiar nossas perspectivas de significado distorcidas. Este domínio está 

interessado no conhecimento resultante da autorreflexão e envolve o interesse pelo 

autoconhecimento, pela história pessoal e como a pessoa vê a si mesma, seu papel e 

expectativas sociais. O conhecimento emancipatório é aquele obtido por meio da reflexão 

crítica, e portanto, distinto do conhecimento obtido por meio do nosso interesse técnico ou 

prático (MEZIROW, 1981, 1991). Kitchenham (2008) novamente apresenta um exemplo deste 

domínio. Quando em determinada situação, professores consideram suas crenças sobre a 

introdução da tecnologia em seus sistemas sociais da aprendizagem, e atingem um 

entendimento sobre o que, quando e por que introduzir a tecnologia em suas práticas de ensino, 

pode-se dizer que estão passando por uma aprendizagem emancipatória. 

Vale destacar que essa 'emancipação' a que o autor se refere, é a emancipação das forças 

libidinais, linguísticas, epistêmicas, institucionais ou ambientais que limitam nossas opções e 

nosso controle racional sobre nossa vida, mas que têm sido tidas como certas ou vistas como 

além do controle humano. Estas forças incluem equívocos, ideologias e distorções psicológicas 

na aprendizagem prévia, e que acabam por produzir ou perpetuar relações de dependência que 

não são examinadas (MEZIROW, 1991). O quadro 3 apresenta um resumo dos domínios do 

conhecimento constitutivo identificados por Habermas.  

 

Quadro 3: Domínios de aprendizagem 
Área/Domínio Definição 

Área do trabalho/domínio 
técnico 

Refere-se à aprendizagem instrumental com o objetivo de controlar e manipular o 
ambiente, ou até mesmo, outras pessoas. As crenças dos indivíduos são validadas 
por meio de testes empíricos para verificar se uma assertiva é verdadeira. Esta 
área é exemplificada pela ciência empírica-analítica, como a física, a geologia e a 
matemática.  

Área prática/domínio 
prático ou comunicativo 

Refere-se à interação entre diferentes indivíduos, com o intuito de clarificar as 
condições para a comunicação e intersubjetividade. Em outras palavras, envolve 
a compreensão do que os indivíduos de fato querem dizer quando eles se 
comunicam. Esse domínio busca pelo entendimento do significado em vez do 
estabelecimento de causalidade. As crenças dos indivíduos são validadas e 
justificadas por meio do discurso. Esta área é exemplificada pela ciência histórica-
interpretativa, como a teologia e as ciências sociais descritivas.  

Área emancipatória/ 
domínio emancipatório 

Envolve o interesse pelo autoconhecimento e pela autorreflexão. Esta área é 
exemplificada pela ciência social crítica, como a psicanálise e a crítica à ideologia. 

Fonte: Mezirow (1981, 1991) 
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A integração dos conhecimentos instrumentais e comunicativos gera aprendizagens 

significativas. Entretanto, a aprendizagem emancipatória ocorre quando esses conhecimentos 

geram questionamentos de visões anteriores sobre o mundo e sobre si mesmo, alterando a 

perspectiva de uma pessoa e potencializando a possibilidade de ocorrência da aprendizagem 

transformadora.  

E nesse processo emancipatório que Mezirow (1991) acredita ocorrer a aprendizagem 

por meio do qual os adultos reconhecem seus papéis de dependência culturalmente induzidos, 

suas relações e as razões deles existirem, e agem no intuito de superá-los. Assim, ao propor as 

três áreas ou os três domínios do “conhecimento constitutivo” de interesse cognitivo, Habermas 

forneceu a base para a formulação da teoria de aprendizagem de adultos de Mezirow. 

O terceiro autor a influenciar o pensamento de Mezirow foi Paulo Freire, um dos 

pioneiros no Brasil a trabalhar com a noção da aprendizagem de indivíduos adultos. A principal 

contribuição de Freire sobre Mezirow refere-se ao conceito de “conscientização” ou “aumento 

da consciência”, utilizados para fundamentar o quadro teórico da aprendizagem 

transformacional (Mezirow, 2010).  

O processo de conscientização é contínuo, e o aprendiz torna-se cada vez mais 

consciente das várias forças opressoras em sua vida, tornando-se eventualmente parte de um 

processo de mudança social. Seu trabalho é guiado pelo desejo de liberação política e liberdade 

das forças opressoras. Na prática, o que o autor propõe é um ensino que valorize a cultura dos 

alunos e que desenvolva sua criticidade e inquietude, indicando a necessidade de buscar a 

causalidade dos fenômenos sociais por meio da interpretação profunda dos problemas vividos, 

assimilando criticamente a realidade (FREIRE, 2014). 

A concepção “bancária” da educação, onde os alunos são vistos como caixinhas onde 

os professores vão depositando seu conhecimento, funciona como instrumento de opressão para 

Freire. Conforme aponta Kitchenham (2008), o principal problema com este tipo de educação 

é que os alunos se tornam dependentes do professor, e não aprendem a pensar por si mesmos. 

Quanto mais os alunos se preocupam em 'armazenar' o conhecimento que lhes é passado, menos 

desenvolvem uma consciência crítica, que poderia resultar em intervenções no mundo, como 

transformadores da realidade (FREIRE, 2014).  

Segundo Freire (2014), quanto mais analisamos as relações educador-educando, parece 

que mais nos convencemos de que estas relações apresentam uma característica 

fundamentalmente narradora. Os educadores parecem falar da realidade como algo parado, 

estático, compartimentado e bem-comportado, e em muitos casos, dissertar sobre algo 
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completamente alheio à realidade dos próprios educandos. A tarefa dos educadores parece ser 

“encher” os educandos dos conteúdos de sua narração (FREIRE, 2014).  

Em contraposição a esta educação bancária, a AT defende que o conhecimento deve ser 

construído por meio da interação e do diálogo, e, por isso, o professor deve ajudar os alunos a 

se tornarem indivíduos conscientes e críticos sobre suas próprias suposições e sobre as 

suposições das pessoas a seu redor (MEZIROW, 1991, 2003). O professor deve criar as 

condições necessárias para que a reflexão crítica e o diálogo ocorram entre os alunos, agindo 

como um facilitador e provocador do discurso, sendo mais do que uma mera autoridade 

detentora do conhecimento de uma determinada disciplina. Por fim, Kitchenham (2008) 

apresenta um quadro onde resume a influência de cada um destes autores acima citados.  

 

Quadro 4: Facetas da Aprendizagem Transformadora e seus teóricos 

 
Fonte: Kitchenham (2008) 
 

Essas facetas serviram como base para o desenvolvimento da TAT de Mezirow. Foram 

aqui expostas, pois acredita-se ser importante conhecer a base de uma teoria, para poder melhor 

compreendê-la. É importante ressaltar que a teoria da aprendizagem transformadora é uma 

'teoria em progresso', que vem sendo amplamente pesquisada e discutida na área da educação, 

principalmente nos últimos 25 anos. Alguns autores até fazem menção à 'primeira onda' da AT, 

referindo-se ao trabalho seminal de Mezirow, e a 'segunda onda' referindo-se aos autores que 

trabalham com a AT a partir de uma perspectiva mais integrativa e holística (CRANTON; 

TAYLOR, 2012).  

Assim sendo, o objetivo dos próximos itens é apresentar o conceito central da AT, a 

partir do trabalho de Mezirow, como também trazer ideia daqueles autores que foram 

discutindo, revisando, complementando e criticando a TAT.   

 

INFLUÊNCIAS FACETAS DA AT 

Paradigma de Kuhn •  Transformação de perspectiva  
•  Quadro de referência 
•  Perspectiva de significado 
•  Hábitos da mente 

Domínios da aprendizagem de Habermas  •  Processos de aprendizagem 
•  Transformação de perspectiva 
•  Esquema de significado 
•  Perspectiva de significado 

A conscientização de Freire •  Dilema desorientador 
•  Autorreflexão crítica   
•  Hábitos da mente 
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2.2.2 Conceito central da teoria: a primeira onda  

 

Para facilitar o entendimento sobre a TAT, Mezirow (2010) apresenta uma distinção 

entre aprendizagem (que não é considerada transformadora) e a aprendizagem transformadora. 

A aprendizagem não transformadora é entendida como “o processo de utilizar uma 

interpretação prévia (antiga) para construir uma interpretação nova ou revisada do significado 

da experiência do indivíduo para guiar futuras ações” (MEZIROW, 2010, p. 22). Refere-se ao 

processo de atribuir um significado velho a uma experiência nova.  

Já a aprendizagem transformadora pode ser definida como “a aprendizagem que 

transforma padrões de referência problemáticos 4  para torná-los mais inclusivos, distintos, 

reflexivos, abertos e emocionalmente capazes de mudar” (MEZIROW, 2010, p. 22). Em outras 

palavras, quando reinterpretamos uma experiência antiga ou uma nova, a partir de um novo 

conjunto de perspectivas, dando um novo significado a uma nova experiência, ou até mesmo a 

uma experiência velha, podemos dizer que uma transformação está ocorrendo, ou, que a 

aprendizagem está sendo transformadora. A base da TAT está na dimensão do meaning, da 

construção de significados.  

A perspectiva da transformação visa explicar o processo pelo qual os adultos revisam 

suas estruturas de significado (meaning structures). Tais estruturas, denominadas de quadros 

de referência (frame of reference) possuem duas dimensões: os esquemas de significado 

(meaning schemes) e as perspectivas de significado (meaning persepctives) (MEZIROW, 

1981).  

Os esquemas de significado referem-se ao conhecimento específico, crenças, valores ou 

sentimentos que constituem a interpretação de uma experiência. São sinais de nossos hábitos e 

perspectivas que influenciam e modelam um comportamento ou uma visão particular. São 

estruturas mais acessíveis à consciência e determinam as condições essenciais para construir o 

significado de uma experiência. São constituídos de conhecimento específico, crenças, valores 

ou sentimentos envolvidos na construção de uma interpretação, e são governados pelas relações 

de causa e efeito (se X acontecer, então Y ocorrerá). Mezirow (1990) cita alguns exemplos para 

facilitar o entendimento sobre o que são nossos esquemas de significado: comemos para saciar 

                                                
4 'Padrões de referência são as estruturas, os esquemas, os paradigmas que guiam nossos pensamentos, 

sentimentos e hábitos. São as estruturas por meio das quais compreendemos nossas experiências. Com base nos 
conceitos de Mezirow (2010), entende-se que estes 'padrões de referência problemáticos' são aqueles paradigmas 
normalmente mais difíceis de lidar ou compreender, pois se referem a conceitos abstratos da existência humana, 
como democracia, cidadania, justiça, amor. 
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a fome; andamos para chegar de um ponto a outro; esperamos demorar menos tempo para 

chegar em um determinado lugar, se corrermos em vez de andarmos; esperamos que o sol nasça 

no Leste e se ponha no Oeste. 

Já as perspectivas de significado referem-se à visão de mundo ou ao paradigma pessoal. 

É constituído de um esquema de ordem superior, teorias, proposições, protótipos, objetivos, 

avaliações, e “nos fornecem critérios para julgar ou avaliar o certo e o errado, o bom e o ruim, 

o bonito e feio, o falso e o verdadeiro, o apropriado e o inapropriado” (MEZIROW, 1991, p. 

44). As perspectivas de significado são um amplo conjunto de predisposições resultantes de 

pressupostos psicoculturais que determinam os horizontes das perspectivas dos indivíduos. 

Atuam como códigos perceptivos e conceituais que formam, limitam e distorcem como o 

indivíduo pensa, acredita e sente, assim como o que, quando e por que esse indivíduo aprende. 

Como relata Mezirow (1981), os três tipos de códigos existentes são: 

 

1. Códigos epistêmicos, ou perspectiva de significado epistêmica: relaciona-se à forma 

como utilizamos o conhecimento (ex: estilos de aprendizagem e perspectivas moldadas 

durante a formação acadêmica ou profissional); 

2. Códigos sociolinguísticos: referem-se aos mecanismos pelos quais a sociedade e a 

linguagem limitam as nossas percepções (ex: normas sociais, códigos culturais e 

linguísticos ou ideologias); 

3. Códigos psicológicos: ligados à forma como sentimos e agimos (ex: autopercepção, 

traços de personalidade e modos como adultos lidam com as demais perspectivas). 

 

É importante destacar que estas perspectivas de significado são frequentemente 

adquiridas na infância, por meio do processo de socialização e da aculturação. Por isso, 

Mezirow (1991) inclui em sua discussão, a questão do contexto cultural da aprendizagem.   

Mezirow (1991) defende que todos os indivíduos são moldados pela linguagem, cultura 

ou até mesmo pelas experiências pessoais prévias, e que isso acaba limitando a capacidade dos 

indivíduos em aprender. Explica que, não importa quão bom somos em criar sentido sob nossas 

experiências, todos nós operamos dentro de horizontes definidos pela forma como vemos e 

interpretamos; e essa forma de ver e interpretar o mundo, adquirimos inconscientemente por 

meio do processo de socialização que sofremos na infância, tanto na escola, quanto por meio 

da educação que recebemos de nossos pais.  

Contudo, a diversidade de crenças, valores e práticas sociais, e as contradições geradas 

pelas rápidas mudanças presentes na sociedade moderna, fazem com que os adultos descubram 
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uma necessidade de adquirir novas perspectivas, a fim de garantirem um entendimento mais 

amplo sobre as situações de mudança que vivenciam, como também, garantir maior controle 

sobre suas próprias vidas. Embora Mezirow (1991) concorde que a imagem de um indivíduo 

totalmente autônomo e livre da opressão seja ilusória, justamente pelo processo de socialização 

que todos enfrentamos, a aprendizagem anterior (antiga) não é mais suficiente para dar conta 

da necessidade dos indivíduos. Sistemas de valores e crenças adquiridas por meio da 

socialização não são mais adequados para que os indivíduos possam resolver eficientemente a 

ampla gama de problemas que enfrentam. Assim, a aprendizagem formativa da infância se torna 

a aprendizagem transformadora na fase adulta. 

Mezirow (1991) acredita que mesmo que o indivíduo não seja completamente 

autônomo, sua biografia, suas perspectivas e sua consciência a respeito dos diferentes esquemas 

interpretativos, garantem que o indivíduo não seja completamente vítima do determinismo. 

Para o autor, o processo de modernização, no qual há uma quebra das formas tradicionais de 

autoridade, torna possível negociar novos sentidos e criar novas formas de autoridade por meio 

de um processo mais democrático e educativo. Novos conceitos e definições de autoridade 

podem ser negociados. Assim, este estágio transicional em meio a um ambiente de incertezas, 

oferece ao discurso um poderoso papel:  

 
Aqueles que podem dizer qual é essa nova forma, e convencer os outros de seus 
significados, detém o poder. Para sermos livres, devemos ser capazes de ‘nomear’ 
nossa realidade, conhecê-la em separado daquilo que é tido como certo, falarmos com 
nossa própria voz (MEZIROW, 1991, p. 3). 

 

Neste sentido, os indivíduos precisam saber negociar significados, propósitos e valores, 

criticamente, reflexivamente e racionalmente em vez de passivamente aceitar a realidade social 

definida pelos outros. E é a teoria da transformação que irá fornecer uma descrição das 

dinâmicas da forma como os adultos aprendem a fazer isso.  

Mezirow (1991) explica que quando uma nova experiência surge, as perspectivas de 

significado funcionam como uma peneira, um filtro por meio da qual cada nova experiência é 

interpretada e um significado é construído. Conforme esta nova experiência é assimilada às 

novas estruturas, ela ou reforça a perspectiva ou gradualmente amplia suas fronteiras, 

dependendo do grau de conformidade com a experiência prévia. Entretanto, quando um 

indivíduo passa por uma experiência incongruente ou radicalmente diferente - como por 

exemplo, a morte de um ente querido, ou a mudança de país - e esta experiência não pode ser 

assimilada na perspectiva de significado, ela é ou rejeitada ou a perspectiva de significado é 
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transformada para acomodar a nova experiência. É esta mudança na perspectiva de significado, 

propiciada pela reflexão crítica da experiência, que leva a uma transformação da perspectiva e 

é considerada o coração da TAT (CRANTON; TAYLOR, 2012; MEZIROW, 1991).  

Os esquemas e as perspectivas de significado podem ser comparados aos três tipos de 

suposições apresentadas por Brookfield (2010). Segundo este autor, as suposições prescritivas 

(suposições que fazemos sobre como a melhor prática deve ser, sobre como deveríamos nos 

comportar) e as suposições causais (se eu fizer A, B acontecerá) é o que Mezirow chama de 

esquemas de significado. Já as suposições paradigmáticas (suposições que estruturam nossa 

vida e são elementos centrais na nossa forma de enxergar o mundo), compara-se às perspectivas 

de significado de Mezirow.  

O leitor pode estar se perguntando: onde entra o papel da reflexão e da reflexão crítica 

na AT? A reflexão de conteúdo e processo são as dinâmicas pelas quais nossas crenças - 

esquemas de significado (meaning schemes) - se transformam. Já a reflexão das premissas é a 

dinâmica pela qual nosso sistema de crenças - perspectivas de significado (meaning 

perspectives) - são transformadas. A reflexão das premissas leva a um desenvolvimento mais 

profundo das perspectivas de significado, que são mais inclusivas, abertas e integradas à 

experiência. E por isso o autor defende a importância de se diferenciar os três níveis de reflexão, 

pois é a reflexão crítica sobre as premissas que leva os indivíduos à transformação profunda.   

Buscando clarificar ainda mais o entendimento sobre níveis de reflexão, Kitchenham 

(2008) apresenta um exemplo prático dos tipos de reflexão. A reflexão do conteúdo envolve 

pensar na ação passada (o que foi feito). Pode ocorrer, por exemplo, quando um professor 

questiona, "o que eu posso fazer com o power point na minha classe, dado meu conhecimento 

e minhas experiências passadas?"  

Já a reflexão do processo leva a pessoa a considerar o 'como' de suas ações e se existem 

outros fatores ainda para serem revelados, quando por exemplo, um professor questiona "quais 

são os fatores positivos e negativos quando os alunos criam projetos em power point, que irão 

me ajudar a planejar as minhas aulas?" Estes dois tipos de reflexão levam a uma transformação 

no esquema de significado. Agora, quando um professor se pergunta "por que usar o power 

point é tão importante para mim neste momento da minha carreira quando eu poderia estar 

utilizando as mesmas estratégias que usei há vinte anos?", neste caso, a reflexão das premissas 

requer que a pessoa veja de forma mais ampla o que está operando dentro de seu sistema de 

crenças e poderia transformar sua perspectiva de significado, em vez de apenas, seu esquema 

de significado (KITCHENHAM, 2008). A figura 2 traz uma representação dos tipos de 

reflexão, a função de cada um deles e como determinado tipo pode transformar o indivíduo.  



 

 

69 

 

Figura 2: Níveis de reflexão e sua relação com a AT 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Kitchenham (2008). 

 

A reflexão do conteúdo ou do processo pode resultar na elaboração, criação, negação 

confirmação, problematização e transformação dos nossos esquemas de significado, mas é por 

meio da reflexão sobre nossas premissas que transformamos nossas perspectivas de significado. 

Assim, a AT envolve tanto a transformação de esquemas de significado, por meio da reflexão 

de conteúdo e processo, como a transformação de perspectivas de significado, por meio da 

reflexão de premissas (MEZIROW, 1991). Entende-se que, em ambos os casos há 

transformação, mas a primeira é uma transformação direta, e a segunda uma transformação 

profunda, que leva os indivíduos a alterarem seus paradigmas e a forma como enxergam o 

mundo. E para este tipo de transformação, faz-se importante a reflexão crítica das premissas. 

Quando por exemplo um professor quer determinar quem é o melhor estudante em sala, 

ele pode ficar no conteúdo (comparação qualitativa entre o trabalho desenvolvido pelos 

estudantes) ou focar no processo (reexaminando a qualidade comparativa da capacidade dos 

estudantes em resolver problemas). Em vez disso, o professor pode reconsiderar e rejeitar as 

suposições que ele considera como 'desempenho do estudante', porque existem muitas outras 

variáveis econômicas e culturais que os diferenciam, e assim, este professor redefine esta 

premissa adotando a prática da avaliação de portfólio, no qual cada estudante compete consigo 

mesmo e planeja o que vai aprender junto com o professor. Desta maneira, o professor redefiniu 

a premissa do problema (MEZIROW, 2010).  
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O processo de aprendizagem da transformação de perspectiva é refletido em uma série 

de fases ou passos que vão guiar os estudantes nesta mudança (MEZIROW, 2010). É importante 

lembrar que este não é um processo linear e nem irreversível. Inclusive existe uma propensão 

dos alunos se desviarem ou regredirem nos passos de transformação (MOORE, 2005). 

 

(i) dilema desorientador; 

(ii) autoexame sobre seus pressupostos; 

(iii) a avaliação crítica desses pressupostos; 

(iv) o reconhecimento da conexão entre o descontentamento do indivíduo e o 

processo de transformação;  

(v) a exploração de opções para formação de novos papéis, relações ou ações que 

culminam em um plano de ação;  

(vi) planejamento de um curso de ação; 

(vii)  a aquisição de conhecimento e habilidades para a implementação do plano; 

(viii) a experimentação de novos papéis (mesmo que provisoriamente); 

(ix) a construção de competência e autoconfiança para estes novos papéis e relações; 

e finalmente, o processo encerra-se com  

(x) a reintegração na vida do indivíduo com base na nova condição ditada pela nova 

perspectiva do indivíduo  

 

O dilema desorientador é o evento que dispara no indivíduo a necessidade de fazer um 

autoexame da situação que ele está experenciando. Quando algo acontece, quando o indivíduo 

se depara com uma situação desafiadora ou desorientadora, ele passa a refletir sobre aquela 

situação, e começa a mudar suas perspectivas de significado para compreender suas 

experiências e o mundo de uma nova forma. Na perspectiva de Mezirow, essas situações 

desafiadoras ou desorientadores são normalmente estressantes ou penosas para o indivíduo, 

como por exemplo, a morte de uma pessoa próxima, um desastre natural, divórcio, uma guerra, 

um acidente que deixe a pessoa inválida, entre outros.  

Em um de seus textos, Taylor (2002) descreve a experiência de um indivíduo que passou 

por uma transformação de perpectiva. Trata-se de um homem que morava nos Eestados Unidos 

e se mudou para Honduras, onde permanceu por 2 anos atuando como voluntário de uma 

organização que ajuda países em desenvolvimento. A narrativa deste indivíduo será aqui 

apresentada, pois é um exemplo que pode ajudar o leitor a compreender o que é essa perspectiva 

de transformação, ou, na prática, o que é esta mudança na perspectiva de significado de um 
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indivíduo.  

 
Eu definitivamente vejo o mundo sob uma ótica totalmente diferente de como eu via 
o mundo antes de eu ir embora. Antes de eu sair dos EUA, existia um outro mundo lá 
fora. Eu sabia que existia, mas eu não via como me conectar a ele. Você escuta 
reportagens de coisas que acontecem em outros países, mas eu não entendia como e o 
que eu fazia aqui nos EUA podia impactar estas pessoas em Honduras, na América 
do Sul, na África e na Ásia. Como eu não sabia como nossas vidas impactavam a vida 
deles, era como se os EUA fossem quase que um pequeno mundo independente. 
Depois de ir para Honduras, eu percebi como muitas coisas que eu fazia nos EUA 
afetavam os hondurenhos, os costa-riquenhos. Como nós afetamos a vida das outras 
pessoas ao redor do mundo. Eu senti que o mundo definitivamente ficou muito menor. 
Ficou menor no sentido de jogar uma pedra na água e ela criar uma série de ondas. Eu 
sou a pedra e as coisas que faço aqui nos EUA afetam pessoas em todo lugar. Eu me 
sinto muito mais parte do mundo do que eu sentia nos EUA. Eu critico muito mais os 
EUA agora do que eu criticava no passado (TAYLOR, 2002, p. 8).  

 

Fomentar a AT no contexto da sala de aula requer o uso de práticas pedagógicas que 

coloquem os alunos em situações que os teóricos chamam de "aha moment". Tais experiências 

ocorrem quando os alunos vivenciam alguma situação que traz à tona algumas de suas 

premissas e/ou suposições (SANTALUCIA; JOHNSON, 2010). Nessas atividades, os 

estudantes são desafiados a avaliarem seus sistemas de valores e visão de mundo, alterando-os 

por meio da experiência que vivenciam. A AT envolve então a identificação de ideias, crenças, 

sentimentos ou valores problemáticos; a avaliação crítica das suposições subjacentes a elas; o 

teste de suas justificativas por meio do discurso racional; e por fim, a busca por decisões 

construídas consensualmente (TAYLOR, 2010).  

Desde sua concepção em 1978, muitas outras pesquisas foram sendo realizadas na 

tentativa de apresentar respostas aos desafios apresentados pela primeira onda da AT. Mezirow 

foi muito criticado pelo seu foco na transformação individual. Outros autores foram buscando 

incorporar outros elementos à TAT, entendendo que a transformação pode também ocorrer em 

níveis: individual e coletiva. O próximo item trata deste assunto.  

 

2.2.3 Revisão da teoria: a segunda onda  

 

Cranton e Taylor (2012) defendem que muitas das críticas feitas à Mezirow, 

principalmente no que se refere ao foco que este autor coloca no indivíduo, decorrem da 

tendência destes críticos de se pensar em dualismos: racional x extra-racional; mudança 

individual x mudança social; aprendizagem autônoma x aprendizagem relacional. Entretanto, 

Cranton e Taylor (2012) acreditam que estes elementos podem coexistir. Em determinados 
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contextos, a mudança social vai precisar ocorrer antes da individual, em outros, a mudança 

individual vai levar à social.  

Cranton e Taylor (2012) compreendem que AT possui múltiplas concepções 

(psicológica, social e sociológica) com unidades de análise similares (individual e social) e 

estas várias formas de concepções ajudam a compreender as várias perspectivas da AT. Para 

tanto, sintetizam-nas em três perspectivas: a racional, a extra-racional e a mudança social.  

A perspectiva de transformação racional é a base do trabalho de Mezirow, cuja unidade 

de análise é o indivíduo, e, portanto, já foi detalhada anteriormente. Baseando-se na suposição 

que não existem verdades únicas e que a mudança é contínua, os indivíduos não conseguem 

estar confiantes sobre aquilo que sabem ou acreditam o tempo todo, e assim, eles precisam 

continuamente buscar novas formas de compreender o mundo em que vivem. Desenvolver 

crenças confiáveis sobre o mundo, explorar e validar suas dependências e tomar decisões são 

ações centrais ao processo de aprendizagem dos adultos. Assim, é a teoria da transformação 

que explica esse processo psicológico de construção e apropriação de uma interpretação nova 

ou revisada (crenças) do significado da experiência de um indivíduo. A transformação de 

perspectiva de significado conduz a um esquema de referência que é mais inclusivo, 

diferenciado, permeável, criticamente refletido e integrativo da experiência. 

A perspectiva de transformação extra-racional explica a AT a partir das ideias da 

psicologia Jungiana. O discernimento, mais do que reflexão, é tomado como ponto central do 

processo de transformação. Símbolos, imagens e arquétipos conduzem ao esclarecimento e 

trazem à consciência individual o que estava inconsciente, potencializando transformação. Há 

um enfoque para o papel dos pequenos grupos ao trabalharem com o conteúdo inconsciente. O 

grupo acaba se tornando o modelo padrão e influencia a forma como as pessoas no grupo criam 

imagens e trabalham por meio dos dilemas pessoais (CRANTON; TAYLOR, 2012). 

O processo de transformação é a jornada interior de individuação. Cranton e Taylor 

(2012) explicam que pela ótica Jungiana, a individuação é processo pelo qual os indivíduos se 

diferenciam dos outros, da coletividade, quando passam a enxergar como eles são iguais ou 

diferentes dos outros. A transformação emerge do self, do eu. Nesta perspectiva da AT, o 

inconsciente se torna consciente por meio da imaginação, intuição e emoção. O indivíduo entra 

em um relacionamento consciente com as imagens, assim que descobre quem ele é, diferente 

ou igual aos outros.  

Aqui é importante fazer um comentário. Mezirow (2010) é acusado por alguns de seus 

colegas de ter negligenciado a papel da imaginação, da intuição e da emoção. O autor se defende 

afirmando que, imaginar como as coisas poderiam ser diferentes já faz parte do processo inicial 
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de transformação. Como a transformação é frequentemente difícil e envolve o aspecto 

emocional, considerar o papel da imaginação é fundamental. Pelo fato de que a maioria das 

experiências transformativas ocorrem sem uma conscientização do indivíduo, Mezirow sugere 

que nestas situações, a intuição pode substituir a reflexão crítica (MEZIROW, 2010). Assim, 

justifica esta crítica afirmando que a imaginação, a intuição e a emoção já estão incorporadas 

em sua teoria.  

A terceira perspectiva, a de transformação social, parte do pressuposto que a realidade 

e os indivíduos são socialmente construídos, no contexto da sua história, cultura e sociedade 

em que vivem, ou seja, na intersecção da biografia pessoal a da estrutura societal. Há aqui uma 

mudança na unidade de análise do indivíduo para o indivíduo no contexto da sociedade. 

Enfatiza-se a importância da tomada de consciência da cultura dominante e sua relação com o 

poder. Aqui fica bem evidente a visão de Paulo Freire. As pessoas se tornam conscientes das 

contradições políticas, sociais e econômicas, e agem contra a opressão. A realidade é revelada 

e desmitificada pelo oprimido. O despertar da consciência crítica do indivíduo é a consequência 

da experiência transformativa (CRANTON; TAYLOR, 2012). 

Assim como para a perspectiva da transformação racional, a reflexão crítica é central 

também para esta corrente. No entanto, ela se sustenta na teoria crítica e na ideologia crítica. 

Como resultado, a transformação é muito mais uma experiência social onde o ato de transformar 

significa mudanças na sociedade. A AT ocorre quando o aprendiz se torna consciente da sua 

história e biografia e de como ela é incrustrada nas estruturas sociais que fortalecem privilégio 

e opressão (CRANTON; TAYLOR, 2012).  

Com base nestas perspectivas teóricas, Cranton e Taylor (2012) entendem que, pelo fato 

da AT se tratar de uma abordagem educacional pautada em ideias e experiências vivenciadas 

na realidade, é difícil de ser lidada em sala de aula. Muitas questões sobre como potencializar 

a AT ainda não foram respondidas, especialmente em contextos e realidades diferentes 

(TAYLOR, 2010).  

Preocupados com a necessidade de discutir como fomentar a prática da AT, os autores 

identificaram seis elementos principais que formam a abordagem transformativa de ensino: (i) 

experiência individual, (ii) reflexão crítica, (iii) diálogo, (iv) orientação holística, (v) 

consciência do contexto e (vi) o estabelecimento de relações autênticas (CRANTON; 

TAYLOR, 2012; TAYLOR, 2010). 

A experiência individual consiste naquilo que cada aluno traz (experiências prévias) 

para a sala de aula e também aquilo que é experenciado dentro da sala de aula. É o ponto inicial 

para o discurso que leva a um exame crítico das suposições normativas subjacentes a cada 
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indivíduo. A experiência é aquilo que os educadores estimulam e criam nas atividades em 

classe, e por meio da qual, alunos e professores refletem como eles aprendem novas ideias sobre 

si mesmos e sobre o mundo.  

Para o autor, tão importante quanto reconhecer o que os aprendizes estão experenciando 

fora da sala de aula e a natureza dessa experiência, é fundamental considerar que tipo de 

experiências individuais ou grupais os educadores criam em sala de aula para fomentar a AT. 

Taylor (2010) menciona que cursos que possuem conteúdo com valor agregado e um intenso 

número de atividades experimentais oferecem experiências que podem funcionar como 

catalisadoras da reflexão crítica e fornecer uma oportunidade para AT; podem tanto provocar 

quanto fornecer um processo que facilite a AT.  

Cursos cujo conteúdo aborde temas como AIDS, adoção, espiritualidade e morte, 

podem por exemplo, encorajar os aprendizes a refletirem sobre seus valores pessoais e 

profissionais, os quais podem estar em conflito. Além do conteúdo, o uso de atividades 

experienciais pode provocar nos alunos a construção de significados (making meaning). 

Para exemplificar uma atividade deste tipo, Taylor (2010) cita duas experiências 

desenvolvidas por outros pesquisadores. Em uma delas, cujo o intuito era desenvolver uma 

consciência sobre a luta pelos direitos civis dos afro-americanos, o professor levou os alunos 

para visitar o National Civil Rights Museum em Memphis, Tennessee. Nessa atividade, os 

alunos documentavam as lutas por igualdade da sociedade. O tour pelo museu serviu como um 

catalisador do processo de transformação de muitos alunos. A experiência mostrou também que 

quando os alunos se confrontaram com uma questão difícil e dolorosa da sociedade, eles se 

tonaram mais conscientes das distorções sobre raça, e puderem agir em busca de uma 

perspectiva mais inclusiva por meio da aprendizagem experiencial, da reflexão e da discussão 

no contexto que suporta o questionamento das suposições.  

Em outra atividade, alunos do curso de medicina tinham que passar um tempo com 

pacientes que estavam em fase terminal e com sua família, escutando suas histórias e 

explorando questões que eram importantes para eles. A consequência desta atividade é 

geralmente emocional, incita a RC e, neste caso, leva à empatia. Taylor (2010) defende que 

tanto as experiências prévias dos alunos quanto as criadas em sala de aula, por meio de 

atividades experienciais são o ponto de partida para a RC e o diálogo, o que tem potencial para 

levar o indivíduo a uma nova perspectiva.  

O segundo elemento da AT é a promoção da reflexão crítica (RC). Conforme já 

discutido neste trabalho, Taylor (2010) concorda que a elaboração de textos escritos, como por 

exemplo, os reflective journals, podem ajudar os indivíduos no processo de RC, na medida em 
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que potencialmente fortalece a experiência reflexiva criando artefatos de ideias da mente. O 

formato escrito requer que os alunos externalizem suas experiências reflexivas, e além disso, 

os desafia a puxarem da memória e escreverem sobre momentos que usualmente operam apenas 

no nível tácito. 

O papel do discurso, terceiro elemento da AT identificado por Cranton e Taylor (2012), 

entende que, a partir do diálogo, que envolve a avaliação das crenças, sentimentos e valores, os 

alunos estariam livres da coerção e capazes de mensurar evidências e avaliar os argumentos 

objetivamente, abertos a perspectivas alternativas, e aptos a refletir criticamente sobre suas 

suposições e suas consequências.  

Considerando a importância da reflexão crítica, o engajamento no diálogo com o ‘eu 

interior’ e com outros indivíduos é essencial para a transformação ser promovida e 

desenvolvida. Entretanto, os autores alertam que não é importante apenas criar condições 

positivas para a produção do diálogo, mas, também, considerar a natureza destes diálogos, ou 

seja, compreender o que estes participantes estão discutindo. Para os educadores, promover o 

diálogo deve ser mais que ter uma conversa analítica, mas ter a consciência apurada sobre as 

atitudes, sentimentos, personalidade e preferências dos aprendizes (TAYLOR, 2010).  

A orientação holística encoraja o engajamento com outras formas de conhecimento 

(afetiva e relacional). O autor defende que muita atenção é dada ao discurso racional e à reflexão 

crítica e uma atenção insuficiente é oferecida para o papel da afetividade e outras formas de 

aprendizado. Estudos mostraram que os aprendizes raramente mudam por meio de processos 

racionais (análise-pensamento-mudança), mas, sim, por um processo de ver-sentir-mudar 

(CRANTON; TAYLOR, 2012; TAYLOR, 2010).  

O quarto componente central para promover a AT é conscientização do contexto. 

Desenvolver uma consciência sobre o contexto significa desenvolver um entendimento 

profundo dos fatores pessoais, sociais e culturais que influenciam o processo de AT. Estes 

fatores incluem experiências prévias, a situação pessoal e professional do aprendiz naquele 

momento, e contexto que delineia a sociedade (TAYLOR, 2010).  

Com relação à esta perspectiva, Cranton e Taylor (2012) mencionam alguns aspectos 

interessantes. Segundo os autores, alunos que passaram por traumas recentes ou eventos críticos 

em suas vidas estão mais propensos a mudarem. Sendo assim, quanto mais insights o professor 

adicionar à experiência prévia do indivíduo, maior o potencial do professor para conseguir 

identificar os aprendizes que possuem essa pré-disposição. O segundo aspecto se refere às 

barreiras que inibem a AT. Segundo Cranton e Taylor (2012) existem fatores contextuais que 

explicam à resistência a mudança, como por exemplo, atribuições com funções rígidas, cultura 
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de resistência para aprender novas tecnologias, experiências de aprendizagem onde não existia 

uma distribuição igualitária das responsabilidades do grupo e uma ênfase muito grande no 

cumprimento da tarefa, em vez do foco no diálogo reflexivo, ou até mesmo, a restrição do 

tempo, pois fomentar a AT demanda tempo. Em sala de aula, essa questão do tempo é muito 

desafiadora em virtude do pouco tempo que os professores têm para desenvolverem atividades 

experienciais.  

Por último, Taylor (2010) salienta a importância de estabelecer relações autênticas com 

os estudantes. Uma relação positiva e produtiva é um fator essencial para a aprendizagem 

transformadora, pois possibilita aos alunos sentirem-se mais confortáveis e à vontade para 

debater com o professor. Em outras palavras, relações autênticas possibilitam aos indivíduos 

questionarem, discutirem, compartilharem informações abertamente e atingirem uma 

compreensão mútua e consensual.  

Na aprendizagem transformativa, o professor/educador tem o papel de auxiliar os alunos 

a adquirirem habilidades, sensibilidades e entendimentos essenciais para se tornarem 

indivíduos reflexivos críticos e ativos e participarem integralmente e livremente do discurso 

crítico-dialético. O professor deve criar as condições necessárias para que a reflexão crítica e o 

diálogo ocorram entre os alunos, agindo como um facilitador e provocador do discurso, sendo 

mais do que uma mera autoridade detentora do conhecimento de uma determinada disciplina 

(MEZIROW, 1991, 2010). 

Enquanto o trabalho seminal de Mezirow (1991, 2010) se fundamenta em uma 

perspectiva mais individual, os autores desta 'segunda onda' possuem um olhar mais social, 

integrativo e holístico para a aprendizagem transformadora. Cranton e Taylor (2012) são 

reconhecidos, portanto, como autores que complementaram e revisaram a TAT.  

Por tudo que foi dito até aqui, é nítido que a RC é fundamental para que a transformação 

ocorra. O que ainda não está muito claro é se sempre que a RC ocorrer vai haver 

necessariamente uma mudança de comportamento observável? A literatura entende que não. 

Muitas vezes o indivíduo reflete criticamente, altera sua visão de mundo, seu paradigma, seus 

modelos mentais, mas não consegue provocar mudanças em sua prática, algumas vezes por 

limitações do próprio contexto. Se pensarmos no caso de uma mulher que sofre violência moral 

e/ou sexual do marido. Esta mulher passa por um dilema desorientador, faz autoexame sobre 

seus pressupostos, avalia-os criticamente, talvez até busque maneiras de fugir dessa situação, 

mas por motivos externos a sua vontade, como por exemplo, dependência financeira do marido, 

ou filhos, acaba não conseguindo reintegrar esses seus novos pressupostos em sua vida, ou seja, 

permanece na mesma situação. Isso quer dizer que ela não se transformou? Não 
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necessariamente. Significa que essa transformação não se materializou em mudança de 

comportamento (informação oral)5. 

Pode-se entender então que a mudança pode ser tanto de modelos mentais, de discurso, 

a qual não necessariamente implica em alterações comportamentais, como também de 

transformação prática, quando há uma alteração de comportamento. Esta alteração de conduta 

pode ocorrer em duas dimensões: individual (self) e coletivo. Neste último caso, a 

transformação é muito mais uma experiência social onde o ato de transformar significa 

mudanças na sociedade. 

Buscando entender como se dá a transformação de perspectiva de indivíduos adultos e 

determinar quais fatores ou atividades que mais contribuem para a AT, alguns autores têm se 

dedicado a mensurar AT (BROCK, 2010; KING, 2004). Afinal, muito se discute sobre as bases 

que fundamentam a teoria, mas poucos são os estudos que buscam fazer uma avaliação ou 

mensuração da mesma. Por isso, este é o tema do próximo item.   

 

2.2.4 Mensurando a aprendizagem transformadora  

 

King (2009) desenvolveu uma técnica de triangulação, utilizando duas ferramentas 

combinadas: o Learning Activities Survey (LAS) e as entrevistas semiestruturadas. O LAS está 

dividido em quatro partes, e possui questões abertas e fechadas. A primeira parte busca 

identificar os estágios de transformação. Nele, são listadas algumas assertivas que representam 

os 10 passos da AT de Mezirow (2010). Pede-se aos respondestes que marquem as assertivas 

que se aplicam à sua situação. O objetivo é verificar se o respondente passou por uma 

transformação de perspectiva. Além disso, o respondente é questionado se, desde quando ele 

começou a disciplina/curso na instituição, experienciou uma situação onde percebeu que seus 

valores, crenças, opiniões e perspectivas tinham mudado. Se a resposta for afirmativa, solicita-

se que ele descreva como foi essa experiência.  

A segunda parte do questionário tem o objetivo de determinar quais experiências de 

aprendizagem podem ter promovido uma transformação de perspectiva. As perguntas buscam 

identificar se foi uma pessoa que influenciou a mudança e quem foi; se foi uma atividade 

promovida em sala de aula e quais foram essas atividades; se foi uma mudança significativa na 

vida que levou a essa transformação e o que aconteceu; se o fato do respondente estar na escola 

                                                
5 Informação fornecida por Victoria Marsick durante reunião de orientação de doutorado-sanduíche.  
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tem alguma coisa a ver com a mudança; se ele se considera alguém que pensa sobre ações 

passadas e que reflete sobre o significado dos estudos para sua vida.  

Na terceira parte do LAS, é apresentada uma série de perguntas com o intuito de 

determinar quais atividades de aprendizagem os estudantes participaram. São apresentadas as 

atividades e os respondentes marcam aquelas que se aplicam à sua experiência. Por fim, a parte 

quatro do questionário coleta informações e características demográficas dos respondentes, 

como é sugerido pelos teóricos da AT (KING, 2009). São levantadas questões como sexo, 

estado civil, raça, formação, tempo na instituição ou no curso e idade. O LAS foi validado pela 

própria King (2009) e por outros pesquisadores que utilizaram o mesmo questionário em outros 

contextos (BROCK, 2010).  

Com o objetivo de complementar as informações obtidas pelo questionário, King (2009) 

sugere a realização de entrevistas semiestruturadas com os respondentes que passaram por uma 

transformação de perspectiva, conforme identificado no LAS. Na proposta da autora, ao final 

do questionário, existia um formulário no qual os estudantes eram convidados a participar de 

uma entrevista com duração de 30 minutos. Se eles tivessem interesse, preenchiam o formulário 

e colocavam seu número de telefone para que o pesquisador pudesse entrar em contato.  

Em uma outra pesquisa, King (2004) descreve uma proposta de aplicação desse método 

misto de pesquisa. Com o objetivo de compreender e facilitar a aprendizagem de adultos 

utilizando as lentes da aprendizagem transformadora, King (2004) aplicou o LAS com alunos 

do curso de pós-graduação - mestrado ou doutorado - em educação, e procedeu a uma entrevista 

com o professor do curso. O artigo leva no título a expressão both sides - os dois lados, 

justamente porque busca analisar a AT tanto pela ótica das experiências de aprendizagem dos 

alunos quanto pela ótica do ensino. O objetivo da pesquisa é fornecer uma base por meio da 

qual professores e instituições possam entender e apoiar o desenvolvimento profissional para 

potencial a transformação dos alunos.  

O LAS foi aplicado no final do semestre na mesma disciplina de educação de adultos 

por um período de 4 anos. A participação era voluntária e a professora da disciplina não sabia 

quem eram os alunos que participavam do estudo. Ao final dos 4 anos, os dados de 58 

respondentes foram analisados, juntamente com a entrevista da professora. Os resultados 

mostraram alguns aspectos interessantes.  

Dos 58 respondentes, 36 (62%) indicaram terem experenciado mudanças de 

perspectiva. Os temas das experiências que mais aparecerem no questionário foram: o 

desenvolvimento de uma atitude mais aberta em relação aos outros e a si mesmos; 

desenvolvimento de uma orientação reflexiva mais forte em relação às suas vidas pessoal e 
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profissional; uma compreensão de que podem trabalhar de uma maneira melhor; uma mudança 

na forma de enxergar as coisas, agora olhando por múltiplas perspectivas; avaliação das 

perspectivas e dos papéis sociais; e um olhar para além dos estereótipos.  

Para King (2004), as aulas foram importantes para que os alunos reavaliassem seus 

pontos de vista e desenvolvessem uma nova estrutura de referência, por meio da qual examinam 

o mundo a sua volta. A reflexão crítica foi decisiva para que esta mudança fosse possível. 

Contudo, lembra que transformar perspectivas de significado não é uma tarefa fácil, afinal não 

são decisões tomadas de uma hora para outra, é um processo. O que o professor pode fazer é 

potencializar a AT e ver os progressos de mudança que os aprendizes experenciam por meio do 

curso. Os limites de uma sala de aula ou de um curso devem ser levados em conta quando se 

busca uma AT.  

As principais influências identificadas pelos participantes foram o apoio e os desafios 

apresentados pela professora. Em relação à situação que influenciou a mudança, a mais citada 

foram as atividades de aprendizagem (86,1%), seguida pela comparação com outros (72%) e 

depois mudanças de vida (29%). Em relação às atividades de aprendizagem realizadas em sala 

de aula, as que mais influenciaram a AT foram as discussões (69,4%), seguida dos journals 

(52,5%) e da reflexão, com 47,2%.  

Nesta pesquisa, King (2004) identificou algumas barreiras, internas e externas, 

encontradas pelos alunos neste processo de transformação. A primeira delas refere-se à 

aceitação do indivíduo pelas pessoas que estão a sua volta. A professora menciona que quando 

os alunos começam a refletir e mudar, eles estão sujeitos a ter um feedback negativo, dos 

colegas de classe, dos amigos, dos colegas de trabalho, dos familiares. Cita como exemplo, um 

aluno que chega da aula em casa e que está ainda muito excitado, pensando em tudo que 

aprendeu, e aí sua família não o compreende, fica com medo da mudança, e acaba reprimindo-

o. Como os indivíduos querem ser incluídos e aceitos pelo seu grupo social, essa situação acaba 

sendo uma barreira no processo de transformação que deve ser superada. Além disso, a 

transformação é assustadora para os indivíduos. Sendo assim, eles precisam reconhecer a 

necessidade de mudança, mas também estar preparados e ter apoio, tanto de seu grupo social 

quando da sala de aula, para que ela ocorra.  

King (2004) faz algumas recomendações, que incluem o reconhecimento das 

responsabilidades que cada parte envolvida no processo - professores, instituição e aluno - tem 

em relação à AT. Na opinião da professora entrevistada na pesquisa de King (2004), o professor 

tem um papel muito importante no desenvolvimento de profissionais, e sendo assim, ele deve 

prestar contas à sociedade, às organizações, ao ensino. Ela afirma que o professor tem que se 



 

 

80 

dedicar às aulas, fornecer uma certa quantidade de tempo, conteúdo e rigor para seus alunos; 

tem que agir de forma responsável e planejar as experiências de aprendizagem cuidadosamente.  

A instituição de ensino superior (IES) também desempenha um papel importante. Deve 

oferecer um ambiente que apoie a AT, um ambiente que enfatize a aprendizagem colaborativa, 

aprendizagem ativa, enfim, fornecer um clima favorável à AT. Além disso, não importa o 

quanto o professor e a IES se esforcem, o aluno tem que querer mudar. Os aprendizes devem 

participar de forma mais ativa do seu processo de aprendizagem. Por fim, a autora conclui que 

esta alteração da dinâmica das classes tradicionais pode ser extremamente importante para a 

AT.  

Brock (2010) aplicou o instrumento de King (2004, 2009) no contexto de escola de 

negócios, com 256 alunos do curso de graduação. O objetivo era identificar qual a incidência 

da AT entre os alunos, se existem mais de 10 passos, além dos citados por Mezirow, entre os 

alunos que reportaram AT quando comparado com aqueles que não reportaram; se algum dos 

passos influencia mais a AT do que outros, e se a AT aumentou o tempo gasto dos alunos na 

faculdade.  

Um diferencial do instrumento de Brock (2010) comparado ao de King (2004, 2009) é 

que, para o cálculo da incidência dos passos da AT, aquela autora dividiu o dilema 

desorientador (assertiva 1) em dilema sobre ações (assertiva 1.1) e dilema sobre papéis sociais 

(assertiva 2), como também o segundo passo, reflexão crítica sobre pressupostos (assertiva 2) 

em reflexão crítica sobre pressupostos ou pontos de vista questionados (assertiva 2.1) e reflexão 

crítica sobre pontos de vista mantidos (assertiva2.2). Além disso, ao final dos dez passos foi 

acrescentado uma outra possibilidade: nenhum destes passos. O Quadro 5 exemplifica os passos 

da AT e as assertivas para sua aferição. 

 

Quadro 5: Assertivas utilizadas para compilar os passos da AT 
Passos da AT de Mezirow (2010) Assertivas do Instrumento 

1. Dilema Desorientador 

1.1 Dilema Desorientador 
(sobre ações) 

Eu tive uma experiência que me fez questionar a 
forma como eu normalmente ajo. 

1.2 Dilema Desorientador 
(sobre papéis sociais) 

Eu tive uma experiência que me fez questionar 
minhas ideias sobre os papéis sociais. 

2. Reflexão crítica sobre 
pressupostos 

2.1 Reflexão crítica sobre 
pontos de vista 
questionados 

Quando eu questionei minhas ideias, eu percebi que 
eu não mais concordava com minhas crenças e 
minhas expectativas. 

2.2 Reflexão crítica sobre 
pontos de vista mantidos 

Ao contrário, quando eu questionei minhas ideias, 
eu percebi que eu ainda concordava com minhas 
crenças. 

3. O reconhecimento do descontentamento 
compartilhado 

Eu percebi que outras pessoas também 
questionavam suas próprias crenças. 

4. A exploração de novos papéis Eu pensava em agir de maneira diferente em relação 
às minhas crenças anteriores.  
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5. Autoexame com sentimentos de culpa ou vergonha Eu me sentia incomodado com as expectativas 
sociais tradicionais.  

6. Tentar novos papéis 
Eu tentei assumir novos papéis de maneira que eu 
me sentiria mais confortável e confiante ao assumi-
los. 

7. Planejar um curso de ação Eu tentei descobrir uma maneira de adotar essa nova 
forma de agir.  

8. Aquisição de conhecimento e habilidades para a 
implementação do plano. 

Eu busquei as informações que eu precisava para 
adotar essa nova forma de agir. 

9. Construção da competência Eu comecei a pensar sobre as reações e o feedback 
que teria sobre este meu novo comportamento. 

10. Reintegração à vida  Eu coloquei em prática e adotei essa nova forma de 
agir.  

Eu não me identifiquei com nenhuma das afirmações acima. 
Fonte: Brock (2010) e King (2009) 

 

 Os resultados confirmaram que quanto mais etapas ou passos o indivíduo relatar ter 

experenciado, maior a probabilidade de indicar AT, e que, os dez passos de fato estavam 

positivamente relacionados à AT. Ao analisar a assertiva 2 e compará-la com os outros passos, 

a pesquisa mostrou que a RC é a chave, o elemento central para fomentar AT, resultado que 

corrobora com Mezirow (2010). Entretanto, Brock (2010) ressalta que a maioria dos alunos que 

se engajaram em RC, mas sem mudança perceptual uma vez que mantiveram suas perspectivas 

(assertiva 2.2), na questão 3 do LAS reportaram AT. Brock (2010) explica que isto pode ter 

ocorrido ou porque havia uma mudança acontecendo em um nível inconsciente do indivíduo, 

ou seja, eles estavam mudando, mas não percebeu, ou porque a assertiva 2.2 não é boa para 

medir mudanças perceptuais.  

O interessante da pesquisa de Brock (2010) é o fato da autora considerar a AT como um 

caminho promissor para criar escolas de negócios melhores, e como consequência, 

administradores capazes de se adaptarem às mudanças do ambiente de trabalho e enfrentar os 

desafios do século XXI.  

Nota-se que, apesar das tentativas de mensurar AT, a discussão ainda permanece no que 

deve ser feito. Contudo, não há uma clareza no que se refere ao como deve ser feito. Pouca 

atenção é dada ao aspecto prático de como fomentar a AT. Brock (2010) questiona por exemplo, 

como incorporar os passos da AT de Mezirow em sala de aula? Como um dilema desorientador 

pode ser configurado? Quais as técnicas curriculares que podem encorajar os alunos nos passos 

da AT? Buscando respostas para estas perguntas, a próxima seção tem como objetivo discutir 

algumas experiências mais específicas de incorporação da AT em sala de aula.  

 

2.2.5 Experiências de aprendizagem transformadora  
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Não importa o que você ensine, você vai encontrar desafios ao levar os estudantes do 
ponto A - o que eles atualmente conhecem - ao ponto B - o objetivo de aprendizagem 
de uma disciplina. Em muitos cursos, a distância entre os pontos A e B é enorme e o 
caminho não tão óbvio. Os estudantes devem não somente adquirir novas habilidades 
e informação, mas também transformar radicalmente suas formas de pensar e aprender 
(MCGONIGAL, 2005, p. 1) 

 

No texto extraído de um newsletter publicado pelo Center for Teaching and Learning 

da Universidade de Stanford, McGonigal (2005) explora estratégias de ensino que respondem 

a esse desafio. Segundo esta autora, a mudança de paradigma ou de perspectiva é resultado de 

algumas condições e de alguns processos (MCGONIGAL, 2005, p. 2). Quando todo o processo 

ocorre, a probabilidade de mudança de perspectiva é muito maior. Contudo, esta mudança não 

é simplesmente um processo racional. Ser ‘forçado’ a considerar, avaliar e revisar suas 

suposições, pode gerar uma carga emocional muito forte no aluno. A AT não é uma tarefa fácil; 

encontra resistências, conforme já mencionado por King (2004), mas existem algumas 

estratégias que podem ser utilizadas pelos professores que buscam promover a AT, no sentido 

de criar um ambiente que encoraje os alunos e recompense a abertura intelectual. 

A primeira delas é desenvolver uma atividade que exponha as limitações do 

conhecimento atual dos alunos. Esta atividade pode ser qualquer coisa que funcione como um 

gatilho para que estudantes examinem seus pensamentos e seu conhecimento. A autora ressalta 

que é importante que o professor entenda o background dos alunos, criar dilemas 

desorientadores, por meio de estudos de caso, experimentos, ou uma história, que não se 

encaixem nas experiências dos alunos, além de prepará-los para o fracasso. A abordagem do 

fracasso (failure-driven approaches) entende que os estudantes são mais motivados para 

aprender quando o seu conhecimento atual é insuficiente para resolver um problema.  

Além disso, criar oportunidades para que os estudantes identifiquem suas suposições é 

uma forma de promover AT. O professor pode oferecer exemplos, cenários alternativos, 

diferentes perspectivas para ajudar os estudantes a identificarem suas suposições, e solicitar que 

os estudantes as discutam em sala de aula.  

Terceiro, apesar da RC ser um processo interno e mais provável de ocorrer fora da sala 

de aula, na medida que os alunos elaboram textos escritos, como os journals reflexivos, é uma 

excelente forma de convidar os alunos para se engajarem na RC, de forma que reconheçam de 

onde vem suas suposições e como elas influenciam ou limitam sua compreensão.  

Quarto, enquanto a RC é o aspecto mais solitário e interno da AT, o discurso crítico é o 

aspecto mais social. Portanto, o professor pode criar oportunidades para os estudantes 

refletirem, por meio da conversa, do diálogo. Disponibilizar um tempo em sala para o debate, 
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permitir que a discussão se estende para fora da sala de aula são ações que podem potencializar 

AT.  

Por fim, para que a aprendizagem transformacional saia do pensamento e vire ação, os 

estudantes precisam de oportunidades para aplicar o novo conhecimento. Exercícios em sala de 

aula, como por exemplo, role-playing ou debates, que ofereça ao aluno a oportunidade de tentar 

novas perspectivas é uma possibilidade a ser usada para potencializar AT.  

McGonigal (2005) faz um importante alerta. Se o professor puxar demais ou for muito 

rígido, os estudantes irão resistir; se o professor puxar muito pouco e não cobrar dos alunos, a 

oportunidade de aprendizagem desaparece. Por isso, encontrar esse equilíbrio e estabelecer uma 

relação de confiança com os alunos é fundamental. Para ser um agente de mudança em sala, o 

professor deve compreender o processo de mudança e oferecer o suporte necessário para que a 

AT ocorra. 

Ao olhar para as experiências que buscam fomentar AT, todas elas, mesmo que 

aplicadas em diferentes contextos, possuem características semelhantes. Alguns autores vão 

mais pela linha da aprendizagem ativa (MARSICK; MALTBIA, 2010), outros pela linha da 

aprendizagem colaborativa (ALCÁNTARA; HAYES; YORKS, 2010), mas todos preocupados 

em estimular a RC, encorajar a participação dos alunos no diálogo crítico; todos com um olhar 

mais participatório e integrativo para a aprendizagem (CRANTON, 2010) 

Findados todos os apontamentos sobre reflexão crítica (RC) e aprendizagem 

transformadora (AT), a figura 3 apresenta um resumo dos principais pressupostos de cada uma 

destas teorias.  
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Figura 3: Síntese dos pressupostos teóricos de RC e AT 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A próxima seção desta tese discute a educação para a sustentabilidade (EpS). A ideia 

deste projeto é unir os pressupostos das teorias de reflexão crítica e aprendizagem 

transformadora, para compreensão e análise do desenvolvimento da racionalidade sustentável 

em cursos de formação profissional.  

 

2.3. EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE CRÍTICA E TRANSFORMADORA 

 

A sustentabilidade é uma questão importante para todas as organizações no século XXI. 

Cada vez mais as corporações estão sendo encorajadas (ou obrigadas) a abordar a 

sustentabilidade, seja pela pressão do governo, da sociedade civil, dos stakeholders, de ONGs, 

e como consequência, buscam explorar e implementar práticas sustentáveis para melhorar o 

meio ambiente e também sua própria competitividade (RUSINKO, 2010).  

Nesse contexto, as instituições de ensino superior passaram a atuar como líderes no 

movimento pró-sustentabilidade, uma vez que são responsáveis por formar uma geração de 

profissionais com as competências necessárias para atuar nesse novo ambiente (WRIGHT; 

HORST, 2013). Alguns movimentos da ONU como por exemplo, a promulgação do Decênio 

Aprendizagem Transformadora implica em..
- Reformulação de um determinado problema; ou
- Ampliação do entendimento sobre determinado 

problema; ou.
- Criação de novos sentidos.

E pode...
- Potencializar mudanças de comportamento

Reflexão crítica ...
- Parte de um dilema desorientador;
- É um processo, não um resultado;
- Varia de acordo com o contexto.

Ocorre quando...
- Identificamos as suposições que influenciam a forma como 

pensamos e agimos;
- Tentamos avaliar se essas suposições são válidas e 

confiáveis como guias para nossas ações; 
- Libertamo-nos de velhas suposições.

Pressupõe: 
- Ver as coisas por diferentes pontos de vista;

- Mudanças de suposições e perspectivas de significado 
profundas.

Educação crítica e transformadora 
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das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS) e do Principles 

for Responsible Managment Education (PRME) são iniciativas que vão nesta direção e 

fortalecem o papel das intuições de ensino superior na promoção da sustentabilidade.  

Diversas instituições de ensino ao redor do mundo estão explorando meios para integrar 

a sustentabilidade, tanto no esverdeamento de seus campi e nas suas práticas organizacionais, 

como também nos currículos e nas práticas educacionais (CORCORAN; WALS, 2004; 

HUCKLE; STERLING, 2008; JONES; SELBY; STERLING, 2010; LEAL FILHO, 2009).  

Mesmo com esse movimento, Thomas (2009) defende que a educação para 

sustentabilidade requer níveis significativos de mudança nos currículos, e para operacionalizar 
esta educação associada à sustentabilidade, as abordagens de ensino devem focar nos elementos 

relativos aos processos de aprendizagem, em vez do acúmulo de conhecimento. Improvisação, 

adaptação, inovação, criatividade, pensamento interdisciplinar, resolução de problemas, 

trabalho em equipe e pensamento holístico aparecem frequentemente associadas às 

competências a serem desenvolvidas em uma educação voltada para a sustentabilidade.  

Ao recorrer à literatura, observa-se que não há consenso entre os autores a respeito do 

significado da educação para a sustentabilidade (EpS). O termo se sobrepõe a outros conceitos 

tais como educação ambiental e educação para o desenvolvimento sustentável. Isso porque o 

próprio conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é discutível (BARBIERI; 

SILVA, 2011; LÉLÉ, 1991; THOMAS, 2009). Justamente por tratar-se de um tema 

controverso, antes de avançar na discussão sobre educação para a sustentabilidade, faz-se 

importante apresentar brevemente o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável.  

 

2.3.1 Sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável 

 

Na visão de Hopwood, Mellor e O’brien (2005), o desenvolvimento sustentável é 

resultado da crescente conscientização global dos crescentes problemas ambientais, 

socioeconômicos, relacionadas com a pobreza e a desigualdade, e preocupações sobre um 

futuro saudável para a humanidade. Para Gladwin, Kennelly e Krause (1995), o 

desenvolvimento sustentável tem sido concebido de diversas formas: mudança de valor, 

desenvolvimento moral, reorganização social, ou ainda como um processo transformador para 

um futuro desejado ou para um mundo melhor.  

A definição mais comum de desenvolvimento sustentável (DS) é a apresentada no 

relatório Brundtland, documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), o 
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qual define DS como a “habilidade para satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer a habilidade das futuras gerações” (WCED, 1987). Mesmo sendo fortemente 

criticada por conta de sua abstração e subjetividade (o que são essas necessidades? Quem 

qualifica o que é necessidade e o que não é?), este conceito tem sido amplamente aceito e 

aprovado por milhares de organizações governamentais e corporativas ao redor do mundo 

(GLADWIN; KRAUSE, 1995).  

Desta maneira, a vaguidade do tema e suas bases teóricas permitiram o uso das 

expressões ‘desenvolvimento sustentável’ e ‘sustentabilidade’ sem o devido rigor por políticos 

e líderes empresariais (HOPWOOD; MELLOR; O’BRIEN, 2005). Segundo estes autores, 

enquanto muitos afirmam que o DS coloca como desafio uma maior integração do mundo em 

uma economia capitalista dominada por multinacionais, a ambiguidade do conceito de DS 

apontado no relatório Brundtland permite que empresas e governos estejam a favor da 

sustentabilidade sem qualquer objeção fundamental para o seu curso atual, utilizando esta 

definição para suportar seu rápido crescimento e justificar o crescimento sustentável. Para 

Springett (2010), o conceito preconizado de DS no relatório parece estar mais associado à 

preservação de uma ordem social do que à preservação na natureza.  

Existe uma tendência do governo e das organizações do setor privado em adotarem o 

termo desenvolvimento sustentável, enquanto que a academia e as ONGs costumam usar o 

termo sustentabilidade (ROBINSON, 2004). Segundo este autor, existe uma razão fundamental 

para esta tendência de divisão terminológica. A academia e as ONGs preocupam-se com a ideia 

de que o desenvolvimento é visto como sinônimo de crescimento e, portanto, que o 

desenvolvimento sustentável melhora, mas não desafia o crescimento econômico contínuo.  

Isso vai de encontro à ideia de Lélé (1991), quando aponta que os termos são entendidos 

como duas dimensões opostas e contraditórias, uma vez que as propostas de desenvolvimento 

são incompatíveis com a busca por sustentabilidade. Segundo Springett (2013), isso ocorre 

porque o desenvolvimento sustentável representa uma ameaça à sustentabilidade devido à sua 

‘ligação perigosa’ com o crescimento econômico. Nesta perspectiva, o desenvolvimento 

sustentável teme ser a origem do mercado livre - o meio pelo qual as corporações se apropriam 

da agenda ambiental para focar no crescimento e na manutenção das relações sociais de capital. 

Na concepção da autora, ambos os termos consideram a economia, o meio ambiente e a 

sociedade inevitavelmente ligados um ao outro, mas a sustentabilidade não assume que o 

crescimento econômico seja essencial e nem que resulte inevitavelmente em danos ambientais 

(SPRINGETT, 2013).  
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Em vez de entender os conceitos como diametralmente opostos, Diesendorf (2000) 

compreende sustentabilidade como uma meta, o ponto final de um processo chamado 

desenvolvimento sustentável. Para este autor, uma sociedade sustentável é considerada uma 

sociedade que alcançou a sustentabilidade através desse processo ‘sustentável’ 

(DIESENDORF, 2000). 

Assim como o DS, a sustentabilidade tem uma estrutura conceitual complexa, um 

caráter vago e mal definido, e mesmo diante dos pedidos para que o tema seja retirado do 

discurso do desenvolvimento sustentável - ou pelo menos substituído, Springett (2013) defende 

que os autores e especialistas devem manter em mente o conceito abrangente do tema, como 

aquele que vai fugir da economia neoclássica, que vai exigir uma melhor compreensão e 

tratamento de natureza, além da equidade social e ecojustiça, e assim, Springett (2013) espera 

que essa concepção de ‘nosso futuro comum’ seja referenciada tanto por sustentabilidade como 

também por 'desenvolvimento sustentável'. 

Segundo esta mesma autora, ao problematizar o DS revela-se o perigo de tornar o 

discurso ‘forte’, que é político e progressivo e que enxerga o DS como uma força para a 

democracia, em um discurso ‘fraco’ que busca manter o mainstream, focando no crescimento 

sustentável (SPRINGETT, 2010). A figura 4 representa essa distinção entre desenvolvimento 

sustentável forte e fraco.  

 

Figura 4: O ‘fraco-forte’ continuum do desenvolvimento sustentável 

 
Fonte: Springett (2010, p. 83) 
 
A concepção de desenvolvimento sustentável forte tem significativas relações com os 

objetivos da sustentabilidade, uma vez que ambos buscam o relacionamento com a natureza, 

equidade social e a ecojustiça. Entretanto, é importante mencionar que há distinções entre 

desenvolvimento sustentável forte e a sustentabilidade, uma vez que o primeiro tem força 

conceitual de encaminhar as ações em direção à sustentabilidade (SPRINGETT, 2005). �
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Essa confusão conceitual impacta o entendimento e o uso que as organizações fazem do 

tema. No contexto organizacional, muitos são os entendimentos que a sustentabilidade assume. 

Alguns executivos e líderes enxergam a sustentabilidade como um mandato moral, uma 

exigência legal, ou ainda, como um custo inerente ao se fazer negócios – ‘um mal necessário’ 

para se manter a legitimidade e o direito de a empresa funcionar (HART; MILSTEIN, 2004).  

Outros já têm um olhar um pouco mais amplo para a sustentabilidade, entendendo o 

tema como algo necessário para a manutenção do negócio a longo prazo. Para estes, incluir 

sustentabilidade em suas práticas significa o contínuo ‘balanceamento de uma equação’, onde 

de um lado estão as questões econômicas, o lucro, o retorno para os acionistas, e do outro, os 

impactos socioambientais que sua empresa pode gerar. Trata-se do entendimento mais usual de 

sustentabilidade, referindo àquela empresa que contribui para o desenvolvimento sustentável 

ao gerar, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e ambientais - conhecidos como os 

três pilares do desenvolvimento sustentável (ELKINGTON, 2011). É importante mencionar 

que ao longo dos anos, os próprios pilares do DS (econômico, social e ambiental) foram sendo 

complementados e ampliados, conforme pode ser visto na figura 5.  

 

Figura 5: A construção social das relações físicas na educação gerencial 

 
Fonte:Traduzido de Kurucz, Colbert e Marcus (2013, p. 4)  
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Kurucz, Colbert e Marcus (2013) entendem que a teoria econômica clássica retrata 

impactos positivos ou negativos de uma organização no ambiente e na sociedade como 

‘externalidades’ para os negócios, benefícios ou custos que não são totalmente incluídos no 

preço de produção ou consumo de um produto ou serviço (figura 5a). Na segunda concepção 

(figura 5b), a economia integra completamente a sociedade e o meio ambiente. Nessa 

perspectiva, a sociedade e o ambiente são tratados como insumos, recursos humanos ou 

recursos naturais para sustentar a economia.  

Nos últimos anos, tornou-se comum as empresas enquadrarem seus objetivos em torno 

do meio ambiente, da sociedade e da economia, elementos que representem o TBL (figura 5c). 

Entretanto, estes autores defendem que nesta concepção, ignora-se as realidades ecológicas de 

grande escala existente entre os relacionamentos que não são representadas adequadamente. 

Em contraste, a partir de uma perspectiva ecológica da realidade física, as facetas do TBL não 

são domínios que se sobrepõem, mas estão embutidos um dentro do outro, como círculos 

concêntricos, com economia no interior da sociedade, que está dentro do ambiente (Figura 5d). 

Contudo, esta concepção holística hierárquica é incomum no âmbito da pesquisa e teoria em 

gestão e, consequentemente, na prática e na educação gerencial (KURUCZ, COLBERT e 

MARCUS, 2013).  
Mais alinhada à esta visão holística, Springett (2005, 2010) entende sustentabilidade a 

partir de uma lente mais crítica. Para esta autora, uma perspectiva crítica de sustentabilidade 

vai representar uma luta ideológica que questiona a legitimidade das teorias gerenciais. Outros 

tipos de questionamentos são levantados cujo objetivo é discutir por exemplo a própria razão 

de existência das empresas, o poder, a legitimidade, a dominação, a hegemonia e a exploração 

(SPRINGET, 2010, p. 80):  

 

• A perspectiva crítica não aceita as coisas pelo seu valor nominal. Crenças 

adotadas como corretas serão desafiadas: elas são contingentes, têm sido 

construídas e podem mudar. � 

• São feitas perguntas sobre quem ‘construiu’ as coisas, como elas são feitas e por 

quê. Quem se beneficia e quem perde com elas? Quais são os impactos para a 

natureza e para as pessoas? � 

• Quem detém o poder para manter o status quo? Como eles atingem e mantém o 

poder? � 

• Como os outros indivíduos são persuadidos a manter suas perspectivas? � 
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• O que acontece com uma agenda alternativa como o desenvolvimento 

sustentável? � 

 

Este cenário abre um campo enorme de debate no ensino da sustentabilidade. Alguns 

questionamentos emergem: o que significa educar profissionais para a sustentabilidade? Qual 

o sentido que a sustentabilidade assume em sala de aula? Como preparar os profissionais para 

lidar com os desafios que o tema impõe? Como incorporar a criticidade no ensino da 

sustentabilidade? Abordar estas questões é o objetivo dos próximos itens.  

 

2.3.2 Educação para sustentabilidade: conceito e formas de inserção nos currículos 

 

A controvérsia que existe entre os autores a respeito do conceito de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável traz um impacto direto sob o significado de educação para a 

sustentabilidade. Observa-se que não há uma definição clara entre autores a respeito do 

significado de Educação para Sustentabilidade (EpS), surgindo diversos outros termos como 

educação ambiental (EA), educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) e educação 

sustentável (ES).  

De acordo com Lima (2009) a educação ambiental conservacionista faz referência a um 

conjunto de pressupostos pedagógicos, políticos, éticos e epistemológicos de áreas ambientais, 

que sofreu influência das ciências naturais e do ambientalismo. Barbieri e Silva (2011) 

explicam que os estudiosos desta área foram os pioneiros em apontar os impactos ambientais e 

o processo de degeneração para o qual o planeta caminhava, isso ainda na década de 60 com o 

Programa Homem e Biosfera da UNESCO.  

Apesar de ser considerada o pontapé inicial para as preocupações ambientais, Lima 

(2009) critica a educação conservacionista por sua característica individualista e 

comportamentalista, a qual tem um viés instrumental. Os indivíduos são considerados 

desinformados e insensíveis às questões ambientais que os circundam, e os cursos de formação 

procuram educar seus alunos a partir da mudança do comportamento humano em relação ao 

meio ambiente, desenvolvendo programas educativos instrumentais que sensibilizem e 

transmitam conhecimentos e informações.  

Essa crítica serviu como inspiração para o desenvolvimento de uma educação ambiental 

mais crítica (transformadora, popular, emancipatória e dialógica), que tem suas raízes na 

educação popular de Paulo Freire e nas pedagogias histórico-críticas, que partem das teorias 
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críticas marxista e neomarxista orientadas para a interpretação e a transformação da realidade 

social, agregadas às questões socioambientais (CARVALHO, 2004). 

Nesse contexto, o termo educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) passou a 

ser adotado pela UNESCO, por entender que engloba o conceito de educação ambiental, ao 

possuir um conjunto de objetivos de largo alcance, pautado em valores e pensamento crítico. 

Assim, o termo EDS passou a ser utilizado nas escolas de ensino superior. Contudo, autores 

como Brunstein, Godoy e Silva (2014), Kearins e Springett (2003), Jacobi, Raufflet e Arruda 

(2011) preferem o termo educação para a sustentabilidade (EpS), o qual está bastante presente 

em publicações, debates e grupos de pesquisa relacionados ao tema na área da administração 

(ALVES; NASCIMENTO, 2017).  

Sterling (2004) faz uso de outro termo, educação sustentável (ES), entendido pelo autor 

como um termo mais amplo que inclui todos os anteriores (Figura 6). Nesta concepção, à 

medida que vai se avançando em direção à ES, a EA, a EDS e a EpS estão basicamente 

buscando reunir um conjunto de valores diferentes - economia e meio ambiente. Enquanto a 

EpS tem o foco na mudança curricular, para se atingir a ES é necessária uma transformação em 

toda a universidade (currículo, operação, administração, pesquisa), a qual vai exigir também 

uma transformação nos valores das instituições de ensino. A ES é utilizada para sugerir uma 

mudança de paradigma educacional, enquanto que a EpS pode ser um ponto inicial para as 

possíveis mudanças dentro das instituições de ensino. Incluir o tema no currículo pode 

configurar-se como o primeiro passo para se chegar a educação sustentável (THOMAS, 2009).  

 

Figura 6: A evolução dos termos EA, EDS, EPS, ES 

 
Fonte: Alves e Nascimento (2017), adaptado de Sterling (2004, p. 50)  
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Diante dos diversos usos que a literatura faz deste 'tipo' de educação, neste estudo optou-

se por usar o termo educação para a sustentabilidade. Isso porque entende-se que a educação 

que se deseja não é aquela associada a simples transmissão de informações factuais sobre 

conceitos e processos de sustentabilidade (educação sobre sustentabilidade) mas sim, uma 

educação orientada para uma abordagem transformativa, que questiona suposições existentes 

(educação para a sustentabilidade) (THOMAS; HEGARTY; HOLDSWORTH, 2012).  
Neste sentido, o objetivo da educação para a sustentabilidade é garantir que os 

profissionais consideram questões ambientais, sociais, culturais e éticas em seus processos de 

tomada de decisão, ao invés de apenas as questões econômicas, e que se tornem participantes 

ativos na construção de uma sociedade mais justa. Além disso, esta educação deve ser capaz de 

promover valores, comportamentos e estilos de vida necessários para um futuro sustentável 

(BRUNNQUELL; BRUNSTEIN; JAIME, 2015; TILBURY; WORTMAN, 2004).  

No campo da gestão, a EpS deve formar administradores que “coloquem na mesma 

hierarquia de valor e importância aspectos de cunho social, ambiental, política, territorial e 

cultural tanto quanto os econômicos” (BRUNSTEIN; GODOY; SILVA, 2014, p. 1). O objetivo 

é romper com a estrutura que há anos produz e reproduz uma forma insustentável de trabalhar 

das organizações, questionando o mainstream da gestão.  

Nesse contexto, diversas instituições de ensino superior estão incorporando questões de 

sustentabilidade em seus currículos, e consequentemente, um número crescente de disciplinas 

dedicadas a questões sociais e ambientais estão sendo oferecidas em todo o mundo (BENN; 

DUNPHY, 2009; BEUSH, 2014). A literatura vem apresentando diversas experiências para 

incluir a sustentabilidade na educação gerencial (KELLEY; NASHER, 2014; PAINTER-

MORLAND et al., 2016). Na verdade, há um reconhecimento cada vez maior de que os 

assuntos relacionados à sustentabilidade precisam ser incluídos nos currículos de negócios, no 

entanto, ainda há debate sobre como isso deve ser feito. Rajaram (2013) pergunta por exemplo, 

se o tema deve ser integrado como um curso básico ou ensinado como disciplina eletiva. 

Vários autores apresentam diferentes abordagens para integrar a sustentabilidade na 

educação superior, entre elas está Rusinko (2010), cuja proposta está baseada em uma matriz 

de quatro quadrantes (Figura 7). 
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Figura 7: Matriz ilustrativa para integração da sustentabilidade em currículos  

 
Fonte: Rusinko (2010) 

 

De acordo com Rusinko (2010), o primeiro quadrante representa a maneira mais fácil 

de implementar a sustentabilidade no currículo, pois é integrada às estruturas existentes. O tema 

é adicionado às sessões de cursos ou módulos já existentes. Os professores podem fornecer um 

estudo de caso com foco em sustentabilidade, ou adicionar slides em suas aulas, trazendo a 

dimensão sustentável ao conteúdo fornecido. Por exemplo, trazer o conteúdo de análise de ciclo 

de vida do produto a um dos temas abordados na disciplina de operações. 

Uma vantagem desta abordagem é que ela atinge um grande número de alunos, inclusive 

aqueles que não optaram por disciplinas relacionados à sustentabilidade. Além disso, não requer 

apoio institucional e é fácil de implementar. Uma desvantagem é que sua aplicação é limitada 

ao professor da disciplina e a uma parte específica do seu curso, e desta maneira, corre-se o 

risco de os estudantes verem o conteúdo apenas como um complemento, e não como algo 

essencial de sua formação (PAINTER-MORLAND et al., 2016),  

O quadrante superior direito (Quadrante II) representa a integração da sustentabilidade 

com um foco disciplinar, porém dentro de uma nova estrutura, a partir da criação de uma 

disciplina ou de um curso sobre sustentabilidade, como por exemplo, Gestão da 

Sustentabilidade. Nesta abordagem, a sustentabilidade tem sua própria identidade, entretanto 

requer tempo, recursos e cooperação dos membros do corpo docente e da administração da 

instituição. Painter-Morland et al. (2016) destacam que nesta opção, os alunos podem ter a 

impressão de que a sustentabilidade deve ser conduzida por especialistas e não deve ser uma 

preocupação para gerentes gerais ou para 'qualquer' funcionário. Além disso, essa abordagem 

pode isolar a sustentabilidade, especialmente se for oferecida como uma disciplina eletiva.   

O quadrante III tem um foco cross-disciplinar de currículo. Os professores que adotam 

essa abordagem podem integrar a sustentabilidade no core do currículo das escolas negócios, 

introduzindo a sustentabilidade como um tópico ou um módulo. Por exemplo, o curso de 

Princípios de Marketing pode discutir marketing sustentável, incluindo outras dimensões tais 

como aspectos ambientais, sociais e financeiros. Também pode abranger o conteúdo de 

Estrutura existente Nova estrutura
Currículo 
Restrito 

(disciplina 
específica)

I - Integrar a cursos 
existentes 

II - Criar novas disciplinas ou 
programas específicos de 

sustentabilidade

Currículo 
Amplo (cross-

disciplinary

III - Integrar em temas 
básicos comuns 

IV - Criar cursos de 
sustentabilidade cross-

disciplinares
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ferramentas relacionadas à sustentabilidade, como a abordagem de valor compartilhado ou 

reflexões sobre ética em módulos principais, como de marketing e economia (Painter-Morland 

et al., 2016). A vantagem desta opção é que a sustentabilidade está integrada em todo o currículo 

de negócios e um grande número de estudantes estão expostos ao tópico. A desvantagem é que 

esta opção exige compromisso da instituição (RUSINKO, 2010). 

O Quadrante IV centra-se na criação de um novo curso interdisciplinar introdutório em 

sustentabilidade. Esta opção inclui o desenvolvimento de programas interdisciplinares com 

envolvendo duas ou mais disciplinas ou transdisciplinares (incluindo organizações, clientes e 

cidadãos). O exemplo mais famoso dessa abordagem é o One Planet MBA (OPMBA) oferecido 

pela Universidade de Exter. A sustentabilidade é incluída transversalmente em todo o currículo 

(PAINTER-MORLAND et al., 2016). Já em sua construção, o OPMBA foi pensado de maneira 

que se afastasse do conceito de MBAs tradicionais.  

Seus idealizadores queriam um programa que começasse focando nos desafios globais 

atuais e posteriormente examinasse cada disciplina do curso de Administração sob a ótica da 

sustentabilidade. Foi então elaborado com base na co-criação entre corpo docente, alunos, 

empresas e outros interessados. Além da WWF, uma das maiores ONG's do mundo, o curso 

trabalha em conjunto com empresas como Canon, Coca-Cola, IBM, Nokia, entre outras. Os 

alunos têm a oportunidade de desenvolver pesquisas e projetos de consultoria nestas empresas 

e a oportunidade de trabalhar em projetos reais e vivenciar na prática os problemas das 

empresas.  

Um aspecto interessante apontado por Bevan (2014) é que ao questionar o diretor do 

curso sobre como empresas tão idealistas como a Coca Cola reagiriam à chegada de um gerente 

para debater programas sustentáveis, o diretor do curso reponde que as empresas envolvidas no 

projeto estão de fato dispostas a participarem de um diálogo desafiador. “Essas empresas não 

chegam pensando que podem simplesmente dar continuidade ao que tem feito, até porque 

seriam repreendidas se tentassem fazer greewashing na frente de um grupo tão bem informado” 

(BEVAN, 2014, p. 62). O autor complementa que os alunos são firmes em suas críticas e que 

as empresas também estão interessadas nos projetos desenvolvidos pelos alunos. O curso é 

formado por 40 participantes estudando em tempo integral, cujo perfil do aluno possui 

demografias distintas, com uma variedade cultural, e é tradicionalmente composto por pessoas 

mais velhas e mentalmente maduras.   

Apesar de um pouco extenso, julgou-se importante apresentar os aspectos chaves que 

norteiam o OPMBA, pois podem servir como base para análise dos cursos objeto de estudo 

desta tese (BEVAN, 2014, p. 64).  
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Quadro 6: Critérios do MBA One Planet 
M

et
a Desenvolver nos administradores o conhecimento, a mentalidade, a compreensão, as habilidades de 

liderança e os valores necessários para desenvolver e incentivar estratégias de negócios sustentáveis 
em um ambiente de mercado natural, financeiro, social e global que se transforma rapidamente. 

D
iv

er
sid

ad
e Equilibrado em gênero e diversidade. 

Administradores experientes (mais de três anos), mas de formações distintas. 
Capazes de assumir cargos em grandes empresas-alvo. 

Nível de escolaridade equivalente a uma boa formação no Reino Unido. 
Inglês de alto nível. 

C
om

un
id

ad
e Visão compartilhada de mudar o comportamento empresarial. 

Mentalidades semelhantes. 
Juntar-se a uma rede de “agentes de mudança”. 

Rede de ex-alunos da Universidade de Exeter e da WWF One Planet Leaders. 
Rede global. 

In
te

gr
aç

ão
 

(n
eg

óc
io

s e
 

su
st

en
ta

bi
lid

ad
e)

 Um programa interdisciplinar e integrativo. 
Como os negócios funcionam e os pensamentos, técnicas e ferramentas mais recentes da 

administração. 
Integração das perspectivas dos negócios e do planeta. 

Capaz de debater o argumento empresarial para a sustentabilidade, responsabilidade e mudanças. 
Uma abordagem estratégica para a sustentabilidade a fim de estimular inovação, criação de valores e 

vantagem competitiva. 

Pe
rs

pe
ct

iv
a 

de
 

ne
gó

ci
os

 

Como os negócios funcionam – processo, comportamento, cultura. 
Como mercados e economias funcionam, e cenários alternativos. 

Consumo e o papel do marketing. 
Estratégias para fortalecer a performance. 

Como administrar recursos, operações e cadeias de suprimento. 
Como administrar talento quando se busca mudança. 

Avaliar a performance e a viabilidade de uma empresa e de investimentos. 
Contabilidade e relatórios integrados (tripé da sustentabilidade). 
O impacto das finanças e da regulação na estratégia de negócios. 

Pe
rs

pe
ct

iv
a 

da
 

su
st

en
ta

bi
lid

ad
e Melhor administração do capital natural, financeiro e social para um futuro mais sustentável. 

Compreender os limites ecológicos e o impacto da escassez de recursos nos negócios e na sociedade. 
O papel dos negócios na sociedade; o impacto dos negócios no meio ambiente, nas comunidades, na 

vida selvagem e na cultura; o papel dos negócios em um futuro mais sustentável. 
Os desafios e consequências da mudança climática. 

A importância da energia, da água e da gestão de resíduos. 
Os benefícios de materiais locais, recuperados, renováveis e recicláveis. 

In
ov

aç
ão

 

Como inovar? Conteúdo da prática inovadora e pioneira. 
Inovação responsável que contribui para a sustentabilidade, a saúde e o bem-estar. 

Incentivar a criatividade e a inovação em projetos e tarefas. 
A inovação nas abordagens de ensino (exemplo: comunicação de crise). 

Desafio pessoal. 
Desenvolvimento de um novo empreendimento (comercial e social). 

Li
de

ra
nç

a 

Compreensão de diferentes abordagens para a liderança. 
Autenticidade. 

Desenvolvimento de habilidades e atributos para sobreviver, prosperar e motivar os outros em 
situações de pouca certeza, pouca concordância ou alta complexidade. 

Confiança pessoal, coragem e resiliência. 
Apresentar um desafio pessoal no MBA. 

Ex
pe

riê
nc

ia
 

Conhecimento de geografia e economias globais. 
Ter delicadeza em relação às perspectivas de diferentes culturas e stakeholders. 

Capaz de trabalhar eficazmente em grupos multiculturais. 
Compreender os desafios dos negócios em mercados emergentes. 

O papel e a contribuição das vozes nativas. 
Oportunidades de estudo e/ou estágio no exterior. 
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C
ol

ab
or

aç
ão

 O valor do trabalho em equipe; performance eficaz em equipes; manter um relacionamento de 
trabalho leal aos colegas (revisão por pares). 

Compreender os benefícios de relacionamentos, colaborações, parcerias, cooperações e coalizões 
externas. 

Parcerias entre empresas, governo local e ONGs. 
Colaboração nos estudos (por videoconferência ou mesas redondas). 

R
es

po
ns

ab
ili

da
de

 
e 

Ét
ic

a 

Governança de negócios e responsabilidade social corporativa. 
Debater os dilemas éticos de terceirizar e administrar negócios e abordagens alternativas. 

Explorar valores de diferentes sociedades. 
Contribuição pessoal para a comunidade local. 
Desenvolvimento de defensores da mudança. 

Ex
pe

rim
en

ta
çã

o 
e 

A
pl

ic
aç

ão
 Aplicação da teoria na prática. Consultoria e projetos no campo. 

Cenários nem sempre cômodos. 
Relações com empresas locais. 

Consultoria. 
Contribuição para a comunidade empresarial local. 

Pe
ns

am
en

to
 

C
rít

ic
o 

Abordagem crítica na pesquisa e no uso da teoria e da prática. 
Pensamento analítico estruturado. 

Questionar informações, dados, pressupostos, tendências, normas. 
Refletir sobre os processos, comportamentos e alegações científicas da administração. 

Utilizar teoria, estruturas, ferramentas (e TI) para auxiliar na análise de dados. 
Julgar dados, propostas, soluções e argumentos fortes e fracos. 

In
flu

en
ci

ar
 a

 
m

ud
an

ça
 

Desenvolver habilidades eficazes de comunicação. 
Comunicação marcante. 

Habilidades de negociação e facilitação. 
Comunicação eficaz em situações de crise. 

Capaz de solucionar conflitos entre indivíduos ou grupos. 
Agentes de comunicação – defensores da mudança. 

R
ef

le
xã

o 
e 

Tr
an

sf
or

m
aç

ão
 

pe
ss

oa
l  

Transformação pessoal por meio do desenvolvimento de habilidades pessoais, treinamento pessoal e 
conselhos relacionados à carreira. 

Desafios pessoais. 
Desenvolver o “hábito” de reflexão. 

Guiar o próprio autodesenvolvimento. 
Melhor qualidade de vida e bem-estar (não apenas o salário). 

C
on

ex
ão

 (o
u 

re
co

ne
xã

o)
 

co
m

 a
 n

at
ur

ez
a  

Aprender com a natureza e sistemas naturais. 
Compreender que a vida é preciosa e vulnerável 

Fonte: Bevan (2014, p. 64) 

 

Para Bevan (2014), projeto deste curso está em concordância com a intenção de diálogo 

e emancipação, por meio do qual cada participante reflete com sua própria voz a abordagem 

diversa, rica e assimétrica do aprendizado e do ensino. Para ele, a abordagem utilizada ilustra a 

pesquisa-ação como uma prática coerente com o valioso potencial normativo do paradigma da 

administração responsável (BEVAN, 2014). 

Ao discutir a situação atual do ensino das escolas de negócios no contexto norte-

americano, Weybrecht (2010) afirma que a realidade das escolas de negócios em praticamente 
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todos os países do mundo é muito diferente da apresentada pelo OPMBA. A maioria recorre a 

uma abordagem de ensino-aprendizagem que apresenta a maximização do valor para o acionista 

como ponto central dos currículos, e as questões éticas e sociais ficam marginalizadas. O ensino 

é muitas vezes dominado por trabalhos teóricos e com base em estudos de casos do passado, 

isso porque uma mudança curricular demanda um longo processo e também pela falta de 

preparo dos professores. Mesmo assim, acredita que esta abordagem tradicional da educação 

gerencial vem mudando.  

Um número crescente de escolas de negócios está reconhecendo o papel crucial que a 

educação gerencial desempenha em desenvolver uma agenda pró-sustentabilidade, como 

também as mudanças necessárias em relação à forma como os gestores e os futuros líderes estão 

sendo preparados (WEYBRECHT, 2010). Assim, uma variedade de tópicos, formatos e 

processo pedagógicos estão surgindo, e diversas são as formas de incorporação da 

sustentabilidade em suas atividades - se por meio do currículo, de pesquisa ou operações verdes 

em seus campi. O quadro 7 traz um resumo destas formas de inserção. O panorama apresentado 

Weybrecht (2010) se diferencia do de Rusinko uma vez que esta foca mais na integração 

curricular, e aquele na integração não apenas no currículo, mas na instituição como um todo.  

 

Quadro 7: Panorama do engajamento das escolas de negócios na sustentabilidade 
Básico Engajado Avançado 

• Disciplinas obrigatórias 
ou eletivas sobre ética ou 
responsabilidade social corporativa 
(RSC) 
• Pelo menos um grupo de 
estudantes focado em assuntos 
relacionados à sustentabilidade 
• Conferências sobre 
sustentabilidade e eventos que 
reúnem estudantes e a comunidade 
acadêmica e empresarial 
• Centros de pesquisa 
relevantes 
• Esverdeamento do 
Campus  
• Uma equipe responsável 
para tratar de temas relacionados à 
sustentabilidade 

• Repensam seus valores e 
sua missão para incluir o 
desenvolvimento de líderes 
responsáveis 
• Disciplinas básicas sobre 
ética/RSC e temas de 
sustentabilidade 
• Ampla variedade de 
disciplinas eletivas que buscam 
explorar diferentes temas 
relacionados à sustentabilidade 
• Desenvolvem novos 
módulos e programas voltados 
especificamente para a 
sustentabilidade 
• Desenvolvem estratégias 
que exploram questões ambientais 
e sociais 
• Desenvolvem uma 
estratégia integrada em torno da 
sustentabilidade  
• Contam com grupos de 
trabalho, e comissões responsáveis 
pela implementação da 
sustentabilidade  
• Engajamento de 
stakeholders 

• Medem e informam sobre 
os objetivos e metas 
• Integram a 
sustentabilidade em todo o 
currículo e dentro de um curso  
• Facilitam e desenvolvem 
oportunidades para o ensino e 
investigação interdisciplinar e 
multidisciplinar 
• Realizam mudanças 
estruturais para permitir a 
integração da sustentabilidade 
• Promovem o engajamento 
contínuo 
• Transformam campus em 
um laboratório vivo 
• Identificam a 
sustentabilidade como um foco de 
pesquisa 
• Mostram liderança neste 
campo e compartilham 
conhecimentos  
•  Medem o impacto das 
atividades da escola na sociedade e 
nos negócios 
• Colaboram com uma 
gama de stakeholders  
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• Engajamento com outras 
escolas 

Estas escolas muitas vezes adotam 
uma abordagem de baixo para cima 
(bottom up approach) - as 
iniciativas começam e são 
lideradas pelo corpo docente, 
funcionários e/ou alunos e ex-
alunos. 

Estas escolas muitas vezes adotam 
uma abordagem de baixo para cima 
(top down approach) - as 
iniciativas vêm e são suportadas 
pelas lideranças, como corpo 
docente, funcionários e/ou alunos e 
ex-alunos. . 

As iniciativas são tanto de cima 
para baixo (top down) como de 
baixo para cima (bottom up) e 
conectadas por uma estratégia 
contínua, bem como por recursos 
para apoiá-las. 

Os termos ética e responsabilidade 
social corporativa são 
frequentemente utilizados. 

Os termos ética, sustentabilidade, 
gestão responsável e negócios 
responsáveis são frequentemente 
utilizados. 

As escolas começar a separar a 
sustentabilidade em partes 
individuais para respostas 
específicas. 

Fonte: Weybrecht (2010) 
 

 Os autores afirmam que a maioria das escolas ficam entre as iniciativas básicas e as 

engajadas, e poucas estão implementando as iniciativas avançadas, muito embora algumas já 

estejam considerando esta opção, o que é um bom sinal para o futuro. Entretanto, apesar do 

aumento destas discussões, existe uma desconexão entre o quanto a sustentabilidade realmente 

está acontecendo dentro das escolas de negócios e o impacto destas iniciativas na aprendizagem 

dos estudantes. Um número significativo de escolas passa a reconhecer que ainda há muito a 

ser feito nesta área, mas não tem certeza da melhor maneira de proceder (WEYBRECHT, 

2010). 

A partir dessas considerações, diversos autores vêm repensando o ensino da 

sustentabilidade especialmente no campo da gestão, e defendendo a importância de se pensar o 

ensino da sustentabilidade a partir de uma mudança paradigmática (BANERJEE, 2004; 

PALMA; PREDROZO, 2016; STERLING, 2010). Afinal, se o objetivo é levar os alunos a 

pensarem as organizações para além do seu modus-operandi e da manutenção do status quo, 

isso vai exigir um ensino mais reflexivo, menos instrumental, e que potencialize transformações 

na mentalidade de seus alunos.  

Assim, a reflexão crítica (RC) e aprendizagem transformadora (AT) aparecem como 

como importantes estrutura teórica para se estudar a formação de profissionais em 

sustentabilidade, e é isto que os próximos itens vão abordar.  

 

2.3.3 A reflexão crítica na educação para a sustentabilidade  

 

Banerjee (2004) é um autor que defende o ensino da sustentabilidade sob a perspectiva 

crítica. Embora deixe claro que não utiliza o termo ‘crítico’ baseado na escola crítica de 

pensamento, como a Escola de Frankfurt, seu objetivo é levantar questionamentos sobre os 
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modos de gestão ensinados nas escolas de negócios, ou seja o mainstream da gestão, desafiando 

a maneira de pensar e estimulando o debate entre estudantes.  

Pensar a sustentabilidade de forma crítica para o autor, não significa simplesmente 

ensinar aos alunos ferramentas e técnicas para reduzir o impacto ambiental do negócio, ou 

apresentar estudos de casos que mostram situações de 'ganha-ganha' - se é bom para a empresa 

e para o meio ambiente é sustentável, então é bom para toda sociedade - mas sim, analisar 

criticamente o contexto histórico que precedeu a formação das empresas atuais e questionar por 

que as disciplinas do mainstream da gestão continuam focando em critérios de eficiência para 

as organizações em vez de questionar, por exemplo, o motivo das organizações existirem 

(BANERJEE, 2004).  

Isso vai de encontro com as ideias dos autores que discutem a reflexão crítica na 

educação gerencial (FRENCH; GREY, 1996; GRAY, 2007; REYNOLDS, 1998, 1999). Os 

críticos da gestão questionam o papel das organizações na sociedade e enfatizam a forma como 

os gestores são responsáveis, pelo menos em parte, pelas formas com que as organizações dão 

origem aos problemas físicos, sociais e ecológicos (ALVESSON E WILLMOTT, 1999).  

Banerjee (2004) afirma que o objetivo central das corporações modernas (lucro) não 

satisfaz os interesses de toda a sociedade. Outros, como desenvolvimento humano, justiça, 

equilíbrio ecológico, deveriam governar a atividade econômica. Uma abordagem voltada para 

stakeholders, pode ser um ponto inicial para imaginarmos empresas onde a principal medida 

de avaliação não será criar valor para seus shareholders para manter os investidos 

comprometidos com o negócio, mas sim que inclua uma distribuição justa do valor criado para 

assegurar o comprometimento de múltiplos agentes. Esse é o posicionamento adotado por 

Porter em 2011, quando desenvolveu a ideia da criação de valor compartilhado, que envolve o 

desenvolvimento de políticas e práticas operacionais que aumentam a competitividade da 

empresa e, ao mesmo tempo, promovem as condições econômicas e sociais das comunidades 

em que atuam (PORTER, 2011). 

Outro ponto interessante levantado pelo autor quando pensamos em um ensino crítico 

da sustentabilidade em escolas de Administração refere-se à unidade de análise. Para Banerjee 

(2004) é importante questionarmos de quem é essa sustentabilidade que estamos falando. É 

sustentabilidade no nível das firmas individuais (por que as firmas param de existir? Como uma 

firma pode integrar questões sociais e ambientais em seu processo de tomada de decisão?), é 

sustentabilidade no nível industrial (as empresas de combustíveis fósseis são sustentáveis? 

Quais fatores determinam a sustentabilidade da indústria da pesca?), ou é no nível regional, 

nacional ou global (qual o nível atual de bem-estar de uma sociedade? Como podemos garantir 
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que o bem-estar econômico, social e ambiental de uma região ou comunidade seja mantido?). 

Uma análise crítica do que é sustentabilidade global, pode revelar que alguns países se 

privilegiam ao definir o que é 'global'.  

Para o autor, muitos especialistas argumentam como as políticas de desenvolvimento 

dos últimos 50 anos ainda têm forçado os países em desenvolvimento a exportar seus recursos 

naturais a um custo muito baixo para manter a economia dos países em desenvolvimento 

(BANERJEE, 2004). Esses são alguns dos temas que Banerjee (2004) acredita serem 

importantes de serem debatidos com os administradores quando se quer ensinar a 

sustentabilidade de forma crítica, e não apenas, instrumentalizando os alunos com métodos e 

técnicas.  

Tilbury e Wortman (2004) também advogam sobre a importância da reflexão e do 

pensamento crítico na educação para a sustentabilidade. As autoras levantam alguns 

questionamos interessantes para nos ajudar a compreender o que significa esse pensamento 

crítico em sustentabilidade.  

 
Todos os dias somos expostos a uma enxurrada de informações, anúncios e histórias 
em jornais, em outdoors e na televisão ... informações que nos dizem o que é 
importante no mundo ... anúncios que nos dizem sobre as nossas prioridades na vida... 
e outdoors que nos encorajam a consumir. Pode parecer muito fácil simplesmente 
aceitar o que lemos e o que nos é dito ... Mas é importante parar e pensar sobre o que 
realmente está sendo dito? ... O que estão realmente nos vendendo? ... Quais são as 
mensagens reais? ... Quem está nos dizendo e por que estão dizendo aquilo? ... Quem 
se beneficia com essas mensagens? Em seguida, devemos refletir sobre nossos 
próprios pensamentos e percepções ... Que suposições fazemos sobre as mensagens 
que lemos e ouvimos? ... Como nossos valores pessoais influenciam essas 
percepções? ... Como é que nossa vida familiar, cultura, sexo ou a fé influenciam a 
maneira que interpretamos estas mensagens (TILBURY; WORTMAN, 2004, p .31).  

 

O pensamento crítico na visão destas autoras é um componente-chave da educação para 

a sustentabilidade, porque desafia os indivíduos a se tornarem conscientes de todos esses 

fatores, como também a questionarem criticamente suposições e reconhecer os preconceitos e 

interesses existentes por trás das instituições, do governo, da mídia e das empresas. Por meio 

do pensamento crítico, é possível desconstruir pontos de vista socializados de mundo e rever as 

suposições e preconceitos. Segundo elas, o pensamento crítico nos permite reconstruir uma 

compreensão mais profunda de como as novas estruturas e processos políticos, sociais e 

econômicos poderiam levar-nos a em direção à sustentabilidade. As autoras citam seis 

vantagens ou oportunidades de se promover o pensamento crítico nas salas de aula (TILBURY; 

WORTMAN, 2004):  
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• Desafia a questionar criticamente as questões de poder e os interesses existentes por trás 

das instituições, governos, mídia, empresas e das pessoas;  

• Desconstrói a visão socializada do mundo, ajuda a rever as próprias suposições e 

preconceitos e contribuiu quanto à compreensão de que as outras pessoas também veem 

o mundo de maneira complexa, permitindo reconstruir uma compreensão mais profunda 

de como novas política, estruturas e processos sociais e econômicos podem levar em 

direção à sustentabilidade; 

• Explora as relações de poder em comunidades, escolas e locais de trabalho e questiona 

as motivações, interesses e poderes por trás das hierarquias e das lideranças;  

• Ajuda a identificar as causas dos problemas, em vez de apenas seus sintomas;  

• Além de clarificar a ideia de valores, ajuda a explorar as influências da nossa cultura na 

formação de nossa própria visão do mundo;  

• Dá às pessoas a capacidade de participar da mudança, tanto individual quanto 

coletivamente, e de desenvolver o senso de poder para serem capazes moldar suas 

próprias vidas. 

 

Para estas autoras, o pensamento crítico na educação para sustentabilidade sugere um 

processo de profunda reflexão sobre os desafios da nossa sustentabilidade, sejam eles ligados à 

economia, questões ecológicas, sociais e culturais. É um elemento fundamental na educação 

para a sustentabilidade, porque tem potencial para despertar a consciência para fatores 

econômicos, ecológicos, sociais e culturais, e promover o questionamento e a consequente 

reflexão sobre os interesses subjacentes das instituições e das mídias. Por meio da reflexão 

crítica, opiniões socializadas podem ser substituídas por ideias dos indivíduos que façam mais 

sentido para elas (make-meaning), contribuindo com o “aumento da capacidade dos indivíduos 

de reconhecerem quando estão sendo coagidos e manipulados por aqueles que os circundam” 

(TILBURY; WORTMAN, 2004, p. 37).  
Ancoradas nos pressupostos da teoria crítica da Escola de Frankfurt, Kearins e Springett 

(2003) também apontam que a teoria crítica apresenta um suporte conceitual que contribui para 

pensar o ensino da sustentabilidade. As autoras destacam três conceitos desta teoria que podem 

ser úteis na conexão entre o paradigma atual dominante com paradigmas mais radicais: 

reflexividade, crítica e ação/engajamento social.  
A reflexividade refere-se à reflexão sobre as suposições que fazemos na produção 

daquilo que consideramos como conhecimento. A educação crítica para sustentabilidade tem 
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como pressuposto estudantes pensando em valores pessoais, sociais e éticos, e em como estes 

valores podem influenciar suas decisões como futuros gestores. Para atingir a reflexividade, os 

estudantes podem, por exemplo, ser levados a pensar sobre suas decisões de consumo, com 

perguntas como: eles leem o rótulo dos produtos? Sabem se os produtos que consomem estão 

dentro dos rigores éticos de produção? Quais escolhas éticas são feitas na manufatura, 

marketing e venda desses produtos?   

A crítica tem foco específico nas relações de poder e ideologia. A teoria crítica parte da 

ideia de que a realidade em que vivemos é construída e influenciada pelas relações de poder 

existentes nos diferentes contextos culturais. Pesar criticamente leva os estudantes a refletir as 

questões de interesse próprio e legitimação, além de possibilitar a exploração de métodos 

alternativos para as organizações avançarem rumo à democracia e igualdade.  

Por fim, a ação ou engajamento social é um aspecto importante da educação para a 

sustentabilidade, na medida em que busca considerar as tensões entre o individual e o coletivo. 

Desenvolver a ideia da cooperação e da colaboração nos estudantes é essencial para qualquer 

ação social. Para mobilizar os alunos em prol de um engajamento social, os estudantes podem, 

por exemplo, ser levados a pensar como eles podem agir de maneira mais sustentável? Como 

podem ajudar suas casas, comunidades e organizações a tornarem-se mais sustentáveis? Que 

ações podem tomar localmente e profissionalmente como agentes de mudança? 

Sob esta perspectiva, o objetivo de educar administradores para a sustentabilidade 

significa encorajá-los a explorarem as complexidades e implicações que envolvem a 

sustentabilidade, na tentativa de superarem o paradigma dominante e a estrutura que o suporta. 

A educação para a sustentabilidade sob a abordagem crítica apresenta valores e visões de 

mundo que ajudam os estudantes a questionarem o mundo em que vivem, e tem o poder de 

guiar os estudantes na reflexão e na ação como pessoas engajadas no discurso sustentável e 

ajudá-los a trabalhar como agentes de mudança dentro das organizações e na sociedade, 

revendo as práticas usuais e construindo soluções sustentáveis (SPRINGETT, 2001, 2005, 

2013, 2014).  

Apesar de reconhecido que a educação para a sustentabilidade deve ser incorporada em 

cursos de Administração, sua integração nos currículos formais e nas práticas pedagógicas, 

como instrumento que estimule os indivíduos à reflexão, ao pensamento crítico e à ação, ainda 

tem se mostrado uma tarefa bastante complexa (DEMAJOROVIC; SILVA, 2012).  

Um levantamento de experiências docentes em educação para a sustentabilidade à luz 

dos conceitos de RC e AT já foi feito por Melo, Brunstein e Godoy (2014) e também pela autora 

desta tese para sua dissertação de mestrado. Por se destacaram como experiências importantes 
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que podem servir de inspiração para análise dos resultados desta pesquisa, algumas serão 

relatadas nesta tese.   

Kearins e Springett (2003) desenvolveram um curso que tem como objetivo fornecer 

aos estudantes uma compreensão crítica da relação estabelecida entre sustentabilidade e os 

processos de gestão de negócios que permeiam as organizações, conscientizá-los sobre a 

necessidade de mudança no paradigma atual dominante, além de prepará-los para tomarem seu 

papel como agentes de mudanças neste contexto (SPRINGETT, 2005). O curso é estruturado a 

partir de uma abordagem pedagógica baseada na ação e todos os exercícios realizados visam 

desenvolver em seus alunos a reflexividade, a crítica e o engajamento social.  

Para as autoras, a reflexividade é desenvolvida em exercícios como o continuum, no 

qual os alunos são levados a pensar sobre seu nível de consciência ambiental, o que ele 

representa e quais são seus objetivos com o curso. Uma linha imaginária é desenhada na sala, 

e os alunos se posicionam nesta linha de acordo com seu conhecimento sobre as questões da 

sustentabilidade, começando com o nível mais baixo de entendimento (nível atual) e 

terminando com o conhecimento desejado (KEARINS; SPRINGETT, 2003).  

Durante o curso, os alunos são estimulados a buscar informações na literatura, a discutir 

com o colega mais próximo e a participar de discussões em grupo facilitadas pelo professor, 

para assim, tomarem novas posições nessa ‘linha’ do conhecimento. Ao final do curso, os 

alunos são estimulados a refletir sobre o que foi aprendido durante ele.  

Para estimular a crítica, Kearins e Springett (2003) exploram atividades como o 

timeline, exercício que tem como objetivo mostrar aos alunos como os valores mudam ao longo 

do tempo, o que, segundo as autoras, é uma importante perspectiva para a compreensão dos 

preceitos dos negócios e do desenvolvimento sustentável.  

O objetivo é fazer os alunos entenderem que os valores individuais que carregam e que 

influenciam na adoção de práticas de negócios podem não estar em consonância com os 

preceitos da sustentabilidade, e que tais valores, dados como corretos, podem ser modificados. 

Por meio deste exercício, além da reflexão, os alunos são encorajados a compartilhar, investigar 

e criticar.  

Outro exercício para estimular a reflexão e a crítica é a realização de mapas mentais, 

por meio do qual os alunos podem compreender aquilo que aprenderem ao longo do curso. 

Além disso, os estudantes têm maior compreensão sobre as escolhas que fazem como 

indivíduos engajados na reflexividade e crítica, e se conscientizam sobre a necessidade de 

agirem como agentes de mudanças, mesmo que agora estejam mais conscientes dos desafios e 

dificuldades que podem enfrentar (KEARINS; SPRINGETT, 2003). 
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Em outra atividade do curso, os alunos selecionam locais para visitar, como um aterro 

sanitário. Por meio desta experiência, vivenciam a realidade do processo de gestão de resíduos, 

levando a um processo de autorreflexão sobre sua contribuição como cidadãos na geração do 

lixo. Com o mesmo propósito de estimular a reflexão, os alunos têm a oportunidade de criar 

soluções para os problemas reais dos campi e da comunidade e são desafiados a desenhar um 

processo por meio do qual a universidade possa repensar suas políticas ambientais em termos 

de sustentabilidade. Para as autoras, estas atividades têm o poder de promover o engajamento 

social, na medida em que proporcionam aos estudantes conhecerem problemas do mundo real 

e levarem em consideração os diferentes aspectos sociais, políticos e econômicos da 

sustentabilidade na busca de soluções sustentáveis.  

No Brasil, Brunnquell, Brunstein e Jaime (2015) analisaram as experiências de diversos 

docentes do curso de Administração que incluiriam a temática da sustentabilidade em suas 

disciplinas. Os autores destacam alguns pontos interessantes, primeiro quando identificam as 

experiências docentes que evidenciaram aproximações com os princípios da RC e AT, e depois, 

quando citam as estratégias de ensino que apresentaram maior potencial para fomentar RC e 

AT.  

Segundo os autores, os docentes se aproximaram de um ensino reflexivo e 

transformador em sustentabilidade quando procuraram (a) superar o modelo tradicional de 

ensino em Administração, valorizando a ação colaborativa e o diálogo com stakeholders, (b) 

fazer os alunos refletirem seu papel na sociedade como cidadãos de forma a reavaliarem seus 

modos de vida e seus padrões de consumo, (c) colocar o educando em contato com a realidade 

concreta das empresas e do seu entorno, sendo capaz de identificar as contradições entre o 

discurso e as práticas organizacionais, bem como de propor soluções para os problemas 

socioambientais, (d) repensar o papel do administrador, deslocando a imagem do indivíduo 

focado na maximização do lucro em direção aquela do profissional que leva em consideração 

aspectos econômicos, ambientais, sociais, culturais e éticos para propor novos modelos de 

negócio. Destacam no entanto que nenhuma das experiências chegou a problematizar a própria 

razão de ser das empresas, limitando-se a problematizar algumas de suas condutas 

(BRUNNQUELL; BRUNSTEIN; JAIME, 2015). No que se refere às práticas de ensino 

utilizadas em sala de aula, os autores identificaram aquelas que foram mais representativas dos 

princípios da RC e AT (Quadro 8).  
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Quadro 8: Estratégias de ensino que potencializam RC e AT 
Recursos audiovisuais 

Vídeos e filmes 

Tinha a intenção de fazer os alunos refletirem sobre determinadas situações ou 
problemas (evolução tecnológica, processos produtivos, consumismo, funções do 
administrador, tomada de decisão), bem como avaliarem as práticas de gestão, 
considerando a sustentabilidade. 

Produção de 
Documentário 

Os alunos visitaram uma organização, observaram as práticas de gestão e analisaram 
se e como a sustentabilidade foi incorporada nos processos, realizando um 
documentário para retratar suas análises. 

Blog 
Este ambiente virtual funcionou como um espaço para a produção de textos autorais 
que se afastassem de clichês e citações referentes à sustentabilidade, bem como para o 
compartilhamento de reportagens, fotografias e outros materiais sobre o assunto. 

Jogos 

Jogo de 
tabuleiro 

O tradicional jogo de tabuleiro War tinha a intenção de fazer com que os alunos 
refletissem sobre o processo de tomada de decisão considerando não apenas a intenção 
de vencer a partida, mas também as ações que levariam a isso e os valores que estavam 
por detrás dessas ações.  

Jogo de 
Empresas 

O Jogo de Empresas coloca o participante em situações complexas que lhe permite 
tomar decisões difíceis e, assumindo um papel protagonista, avaliar de maneira 
responsável as consequências de suas ações nas questões de sustentabilidade.  

Simulação de práticas de gestão 

Elaboração de 
planos 

Os alunos deveriam exercitar a elaboração de Planos de Comunicação, Planos de 
Negócios e Planejamento Estratégico, levando em conta os desafios da 
sustentabilidade, bem como a criação de produtos ou serviços sustentáveis.  

Resolução de 
Problema 

Utilização da metodologia do Design Thinking levando os alunos a entrarem em 
contato in loco com um problema (resíduos sólidos, transporte, etc.) e identificarem 
soluções, exercitando o ciclo escolha, geração, desenvolvimento de ideias e proposição 
de respostas.  

Consultoria 

Exercício da prática de consultoria numa Feira organizada por imigrantes bolivianos 
em São Paulo, na qual os alunos tiveram que identificar problemas relacionados a 
questões socioambientais, propondo soluções. Nessa ocasião, o tratamento dado ao 
estrangeiro na cidade foi foco de debate em aula, com a presença dos próprios 
imigrantes.   

Visitas e passeios 

Visita técnica 
Visita a um hotel que possui um modelo de gestão sustentável, a fim de conhecer uma 
experiência que busca atrelar a dimensão socioambiental da sustentabilidade ao bom 
desempenho econômico.  

Visita a uma 
Feira 

Visita à Feira do Empreendedor, onde os alunos puderam participar das atividades e 
conversar com os empresários para entender um pouco mais o universo das empresas 
brasileiras e suas ações em conformidade com a sustentabilidade.  

Visita a projeto 
social 

Aproximar o aluno de projetos sociais para identificar iniciativas voltadas à resolução 
de problemas e demandas da comunidade, motivando-os a se voluntariar. 

Trilha 
ecológica 

A intenção da trilha era que os alunos saíssem da sala de aula, vivenciassem uma 
experiência de contato com o meio ambiente no entorno da sua cidade e a 
relacionassem com os conteúdos da disciplina e os desafios da sustentabilidade.  

Trabalho de 
campo 

Acompanhamento do ciclo produtivo de uma atividade extrativista, a fim de 
compreender se e como a sustentabilidade permeia esta atividade, desde a extração até 
o funcionamento da cooperativa.  

Organização de eventos 

Oficina 
Os alunos organizaram a Oficina do Empreendedor, que consistia em uma série de 
palestras, entrevistas e divulgação de materiais, com o objetivo de se aproximar dos 
desafios dos empresários brasileiros quanto à sustentabilidade.  

Fonte: Brunnquell, Brunstein e Jaime (2015).  

 
Os autores defendem que as estratégias que mais se aproximaram dos princípios de RC 

e AT foram as atividades ativas, colaborativas e práticas, que colocaram o aluno para vivenciar 
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situações e problemas do mundo real e também o colocaram no papel de protagonistas na busca 

de soluções (BRUNNQUELL; BRUNSTEIN; JAIME, 2015).  

Em outro exemplo brasileiro, Gonçalves-Dias, Belloque e Herrera (2011) buscaram 

analisar os desafios enfrentados por uma IES para a inserção da Sustentabilidade no curso de 

Administração. No curso analisado, a disciplina é obrigatória e tem como objetivo ajudar os 

alunos a entender que o tema não é somente um discurso sobre ecologia e economia, mas, 

essencialmente, a relação ideológica e política com a gestão empresarial.  

Para atender ao objetivo da disciplina e desenvolver nos alunos uma reflexão crítica e 

reflexiva das práticas de negócios, os docentes buscam trazer conceitos, estratégias e práticas 

de sustentabilidade, e também discutir os dilemas, desafios e oportunidades para a inserção do 

tema na gestão empresarial. Nesta disciplina, os alunos têm a oportunidade de participar de 

atividades como world-café, seminários, visitas técnicas, palestras, trocas de materiais on-line, 

como filmes, notícias e curiosidades, além das aulas expositivas e da elaboração de um trabalho 

final, o qual consiste na análise de um caso real.  

Por meio das atividades, os alunos são estimulados a refletir e analisar os temas 

discutidos dentro e fora da sala de aula, a fim de desenvolver tanto o aprendizado teórico e 

conceitual quanto o prático. Assim, os alunos são capazes de reconstruir novas práticas 

empresariais mais alinhadas às questões da sustentabilidade (GONÇALVES-DIAS; 

BELLOQUE; HERRERA, 2011). 

A reflexão crítica é um componente essencial na educação para a sustentabilidade, uma 

vez que ela pode fomentar transformações na racionalidade dos indivíduos em direção à 

sustentabilidade. Nesse sentido, alguns autores têm se dedicado a entender a educação para 

sustentabilidade à luz da aprendizagem transformadora. Este é o assunto do próximo tópico.  

 

2.3.4 Aprendizagem transformadora para a sustentabilidade  

 

O principal autor a discutir sustentabilidade bom base na aprendizagem transformadora 

(AT) é Stephen Sterling. O autor defende que tema deve ser pensando a partir de níveis de 

conhecimento (Figura 8), facilitando a compreensão de como a aprendizagem pode envolver e 

afetar diferentes níveis de consciência.  
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Figura 8: Níveis de conhecimento da aprendizagem transformadora sustentável 

 
Fonte: Sterling (2010, p. 21) 

 

Para o autor, este modelo sugere que percepções e conceitos mais profundos informam, 

influenciam e ajudam a manifestar ideias mais imediatas, e estas vão afetar as ações e os 

pensamentos diários. Além disso, acredita que este modelo levanta uma questão importante que 

é frequentemente omitida: que os indivíduos podem aprender sob diferentes níveis de 

conhecimento e significado (STERLING, 2010). 

Buscando clarificar a implicação da AT, Sterling (2010) distingue três ordens de 

aprendizagem e mudança (Figura 9). A mudança de primeira ordem refere-se a 'fazer mais do 

mesmo', ou seja, uma mudança dentro das fronteiras particulares sem o exame ou a mudança 

de suposições ou valores que informam o que estamos fazendo ou pensando. É frequentemente 

vista como 'fazer melhor as coisas' (doing things better). Está preocupada com a eficiência e a 

eficácia das ações. Possui uma visão mais conformativa e não questiona 'as coisas', as atividades 

e as suposições que levam àquelas atividades. Este tipo de aprendizagem é a mais comum de 

ocorrer na educação formal; é direcionada ao conteúdo e normalmente utiliza pedagogias 

transmissivas. Conforme lembra Sterling (2010), este tipo de aprendizagem não é ruim, afinal 

ele pode ser válido em muitas situações de ensino e aprendizagem. Contudo, se o objetivo for 

uma AT, uma tradição institucional voltada para a mudança de primeira ordem pode ser um 

grande obstáculo para transformações mais profundas.  

Já a mudança de segunda ordem refere-se a uma alteração significativa de pensamento 

ou da ação que se está executando, como resultado do exame de nossas suposições e valores. 

Sua preocupação reside em 'fazer coisas melhores' (doing better things) e questionar propósitos 

e valores - eficiência e eficácia a serviço de que? Para qual fim? O autor acredita que expor os 

Ações	

Ideias/Teorias		

Crenças/Valores	

Normas/Suposições	

Paradigmas/visão	de	mundo	
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estudantes a diferentes alternativas encoraja-os a questionarem criticamente suas suposições, 

crenças e valores e, quando isto ocorre, leva a uma mudança na forma como enxergam a si 

mesmos ou as coisas no mundo, e assim estão engajados em uma aprendizagem transformadora 

(STERLING, 2010). 

A mudança de terceira ordem envolve uma alteração na epistemologia ou na forma 

operativa de conhecimento e pensamento que estrutura as percepções e as interações das 

pessoas com o mundo em que vivem. "Ver nossa visão de mundo em vez de ver com a nossa 

visão de mundo pode ser mais aberto e levar a outras visões de mundo e possibilidades" 

(STERLING, 2010, p. 23). O autor entende que a aprendizagem não transformadora é aquela 

que ocorre dentro do paradigma, mas não muda o paradigma. Já a aprendizagem que facilita o 

reconhecimento do paradigma e permite sua reconstrução é, por definição, transformadora. Este 

terceiro nível envolve uma alteração dramática da consciência. “Uma expansão da consciência 

e uma forma mais relacional ou ecológica de ver as coisas que surgem, inspirando diferentes 

conjunto de valores e práticas” (STERLING, 2010, p. 23).  

 

Figura 9: Níveis da aprendizagem transformadora sustentável 

Ordens de 
mudança/Aprendizagem 

 

Leva a: Rotulado como: Nível da 
aprendizagem 
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Ver as coisas de forma 
diferente 

Posição transformativa 

Aprendizagem 
epistêmica 

Fonte: adaptado de Sterling (2010) 

 

Sterling (2010) salienta que é muito mais fácil atingir uma mudança de primeira e 

segunda ordem do que uma mudança de paradigma (terceira ordem). Isso porque a 

aprendizagem epistêmica pode ser muito desconfortável ao indivíduo, afinal ela envolve uma 

restruturação das suposições básicas causadas pelo reconhecimento da incoerência entre 

suposições e experiências. A experiência vivenciada pode ser traumática e levar a um processo 

muito demorado de transformação. O autor defende que a jornada por meio dos níveis de 

aprendizagem envolve a vivência em (STERLING, 2010, p. 26):  
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• um desafio/ameaça às crenças e ideias existentes; 

• uma perturbação requerida para estimular a aprendizagem e a emergência de 

uma nova ordem; 

• uma reconstrução dos significados; 

• um engajamento na aprendizagem; 

• atingimento de uma flexibilidade e menos rigidez de pensamento; 

• alta ordem de consciência; 

• emergência por resultados de aprendizagem; 

• a diferença entre a auto-referência involuntária e a auto-referência conhecida, e 

portanto, a possibilidade de transcendência.  

 

Lembra ainda que a AT surge a partir da interação entre o estado de prontidão do 

aprendiz, ou seja a disponibilidade do aluno para aprender, e a qualidade do ambiente de 

aprendizagem para produzir uma experiência de aprendizagem particular (STERLING, 2010). 

Assim, é importante o aluno querer aprender e o ambiente estimular esse aprendizado. 

O autor conclui que a AT é muito desafiadora tanto para os indivíduos como também 

para aqueles responsáveis por pensar em experiências educacionais transformadoras. O sistema 

de aprendizagem como um todo é desafiador, tanto no contexto do paradigma educacional 

dominante como nas estruturas que não são essencialmente transformadoras ou suficientemente 

reflexivas críticas (STERLING, 2010). 

Em convergência com estas ideias, Moore (2005) levanta alguns questionamentos: será 

que o ensino superior está pronto para a AT? Será que os modelos educacionais das 

universidades são capazes de facilitar ações para promover um ensino ecológico e uma 

mudança social? Será que os alunos estão mentalmente e emocionalmente preparados para este 

tipo de aprendizagem?  

A autora entende que o que está sendo ensinado nas escolas e a forma como este 

conteúdo está sendo ensinado devem ser alterados. Mesmo reconhecendo que mudar o modelo 

de ensino não é fácil, principalmente por estar estabelecido dentro de um sistema educacional 

que enfatiza a avaliação individual (avaliação por notas) e a competição entre os alunos, é 

importante que as salas de aula se tornem espaços de investigação, de diálogo, de reflexão e 

potencialmente, de transformação. Na pedagogia da sustentabilidade, os professores e 
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educadores devem atuar nestes espaços como colaboradores e co-criadores do conhecimento, 

em vez de se colocarem numa postura de especialistas e detentores do conhecimento.  

Assim, Moore (2005) apresenta sugestões de como a educação para a sustentabilidade 

pode ser praticada em sala de aula. Segundo ela, uma variedade de modelos alternativos de 

aprendizagem que enfatizam a aprendizado em grupo estão sendo praticadas nas universidades. 

A autora descreve três tipos de aprendizagem em grupo: cooperativa, colaborativa e 

transformativa (MOORE, 2005).  

A aprendizagem cooperativa é um processo estruturado que requer que os indivíduos 

trabalhem de forma conjunta em uma tarefa específica, compartilhem informações, encorajem 

e deem suporte uns aos outros. O professor é considerado um expert responsável pelas 

atividades e pelas questões que serão trabalhados pelo grupo, não havendo uma decisão em 

conjunto, conforme propõem Brookfield (2010). Existe sempre um objetivo a ser atingido e as 

conversas são direcionadas para o atendimento destes objetivos.  

Já na aprendizagem colaborativa, diferentemente da cooperativa onde o conhecimento 

é transferido, todos os alunos compartilham a construção de seus conhecimentos. O papel do 

professor passa a ser de participante e co-aprendiz. Ele orienta a discussão, mas não é 

considerado o expert no assunto. Os participantes têm total acesso às informações, estão livres 

de coerção, têm oportunidades iguais de assumir vários papéis do discurso, são encorajados a 

refletirem criticamente sobre suas suposições, são abertos às outras perspectivas e expostos a 

diferentes pontos de vista e estão dispostos a fazerem o melhor julgamento para guiar suas ações 

(MOORE, 2005). 

Com relação à aprendizagem transformadora, esta se encaixa dentro do paradigma 

construtivista onde indivíduos constroem seu conhecimento por meio das experiências que 

vivenciam no mundo. Enquanto no modelo colaborativo o conhecimento é socialmente 

construído por um grupo de indivíduos, o modelo transformativo vai um passo além para incluir 

a construção de perspectivas de significado tanto individuais quanto sociais. Relembrando 

Mezirow (1991, 2010), a AT é o processo de efetuar mudanças em nossos padrões de referência, 

os quais nos ajudam a entender (dar significado) às nossas experiências. Refletir criticamente 

sobre padrões de consumo e produção de bens podem ter um impacto sobre nossos próprios 

comportamentos consumistas. Por meio da RC de nossas suposições, podemos realocar nossas 

compreensões, mudar pontos de vista e criar experiências de AT (MOORE, 2005).  

Quando questiona se o ensino superior está preparado para uma AT, a autora acredita 

que a AT não é para todo mundo e nem é aplicável a todos os campos de estudo. Muitos 

estudantes podem se sentir desconfortáveis com este modelo de aprendizagem e os professores 
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usualmente não são treinados para trabalharem com a complexidade que este modelo impõe. 

Assim, tanto alunos quanto professores podem acabar evitando transformações de perspectivas 

como uma forma de se sentirem seguros. Um exemplo relacionado às questões da 

sustentabilidade, ocorre quando as pessoas se sentem confortáveis deixando três sacolas de lixo 

para serem descartadas. Contudo, as pessoas podem se sentirem desconfortáveis ao visitarem 

um lixão e perceberem a grande quantidade de lixo produzidos pelo seu estilo de vida. Evitamos 

refletir criticamente sobre o consumo excessivo para não nos sentirmos desconfortáveis com o 

nível de desperdício de produtos e com o grande volume de lixo que criamos (MOORE, 2005).  

 

2.4 MATRIZ CONCEITUAL DO DESENVOLVIMENTO DA RACIONALIDADE 

SUSTENTÁVEL CRÍTICA E TRANSFORMADORA 

 

Neste item, unificam-se as abordagens teóricas centrais da presente pesquisa visando 

responder as perguntas norteadoras desta tese. A partir de tudo que foi exposto no referencial 

teórico, é apresentada aqui a relação que pode ser estabelecida entre reflexão crítica (RC), 

aprendizagem transformadora (AT) e educação para sustentabilidade (EpS), como também a 

matriz conceitual da RC e AT para sustentabilidade.  

Parte-se da ideia que experiências formativas em cursos de pós-graduação em 

sustentabilidade são responsáveis pela formação de gerações e gerações de profissionais que 

podem ter o potencial de instigar e operacionalizar transformações nas organizações. 

Idealmente, colocar no mercado estudantes que passam por experiências individuais de reflexão 

crítica e de transformação, potencializa o desenvolvimento de novas práticas no ambiente de 

trabalho, que, por sua vez, também podem promover mudanças no nível organizacional e, 

consequentemente, ter algum impacto na sociedade. Em tese, todo esse movimento formaria 

um ciclo virtuoso, não linear, e que se retroalimenta. A figura abaixo representa esse processo. 
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Figura 10: Ciclo virtuoso do desenvolvimento da racionalidade sustentável crítica e 
transformadora 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Para a construção da figura 10, tomou-se como base os dez passos da aprendizagem 

transformadora de Mezirow (2010). Entende-se que para avançar em relação à sustentabilidade, 

é preciso desenvolver uma nova racionalidade nos indivíduos, e isso implica em uma nova 

forma de aprender, que passa necessariamente por uma aprendizagem transformadora. Quando 

os indivíduos passam por determinadas situações em suas vidas, que de alguma forma desperta 

seu interesse para questões sociais e ambientais (dilemas desorientadores/autoexame de 

pressupostos/descontentamento com a situação atual), uma forma com que por vezes reagem é 

pela busca de experiências formativas que possam instrumentalizá-los a agir em relação a este 

dilema. O objetivo é adquirir conhecimento, habilidades e novas competências para 

implementar um novo plano de ação (planejamento de um curso de ação/aquisição de 

conhecimento e habilidades para a implementação do plano). Esse foi o caso dos participantes 

entrevistados nesta pesquisa, como ser verá nas próximas seções.  

Ao passar por uma experiência de educação para a sustentabilidade, é importante que 

estes cursos fomentem novas reflexões que levem os indivíduos à transformação de suas 

perspectivas (novos dilemas/reflexões). Quando desenvolvem novas competências e aprendem 

coisas diferentes (construção de competência e autoconfiança para estes novos papéis e 

relações), os indivíduos podem sentir-se motivados a integrar esse novo aprendizado em sua 
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prática de trabalho ou em sua vida (reintegração na vida do indivíduo construído com base na 

condição ditada pela nova perspectiva do indivíduo). Nesse momento, as ações podem sair do 

nível individual e atingir o organizacional, na medida em que se criam normas, processos, 

procedimentos e práticas de trabalho, institucionalizando a lógica da sustentabilidade nas 

organizações. Quando este processo de institucionalização se consolida, seus resultados podem 

ter algum impacto para além do nível organizacional, possibilitando um comportamento 

voltado para a sustentabilidade e/ou desenvolvimento sustentável, atingindo o nível societal. 

Mas para que isso aconteça, é importante uma educação que proporcione experiências 

de ensino-aprendizagem também transformadoras, que levem os indivíduos a reflexão crítica e 

a mudanças em suas perspectivas de significado. No entanto, é importante fazer uma 

ponderação. Se essas experiências não foram críticas e transformadoras significa que não vai 

haver o desenvolvimento da racionalidade sustentável? Não, apenas se questiona que tipo de 

racionalidade sustentável é essa, se é uma racionalidade instrumental ou se chega a ser crítica 

e transformadora de fato. Volta-se aqui então à questão apontada no referencial teórico, afinal 

o objetivo é educar sobre sustentabilidade ou educar para sustentabilidade? (THOMAS; 

HEGARTY; HOLDSWORTH, 2012). Conforme aponta Springett (2010), os currículos que 

começaram a incluir a sustentabilidade, especialmente os das escolas de Administração, focam 

muito mais na gestão da agenda do desenvolvimento sustentável, do que em promover reflexões 

sobre o tema. Mas então cabe a questão: o que se quer dizer com essa racionalidade sustentável 

crítica e transformadora?  

Cabe aqui retomar resumidamente as bases teóricas que embasaram essa pesquisa. 

Considerando os pressupostos teóricos apontados neste trabalho, há uma distinção entre 

reflexão e reflexão crítica. A primeira está pautada no questionamento do conteúdo e no 

processo do problema, com vistas a resolvê-lo (problem-solving). Já na reflexão crítica, o foco 

de atenção está na reflexão de premissas que leva os indivíduos a questionarem o problema em 

si. Refletir sobre premissas significa avançar para além do conteúdo e do processo, e refletir 

sobre o porquê do problema.  

A RC envolve mais que habilidades cognitivas, como raciocínio lógico ou 

desconstrução de argumentos para assertivas que não são suportadas por evidências empíricas. 

RC envolve o reconhecimento das suposições subjacentes às nossas crenças e comportamentos. 

Não é só pensar nas ações, ou em como devemos agir, mas porque agimos da forma como 

agimos. A relevância da reflexão crítica está em problematizar a validade do problema 

(problem-posing). É a partir dessa reflexão crítica que uma transformação mais profunda pode 

ocorrer, quando crenças e valores dominantes são transformados (MEZIROW, 1991, 2010).  
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A partir dessa compreensão teórica, entende-se que uma racionalidade sustentável - 

crítica e transformadora - não se resume a adotar novos padrões com base em velhas 

perspectivas ou nas perspectivas existentes. Ao contrário, demanda criar novas perspectivas e 

diferentes padrões dentro dessa nova perspectiva. Como diz Mezirow (2010), quando 

reinterpretamos uma experiência, seja ela antiga ou nova, a partir de um outro conjunto de 

perspectivas, dando um significado distinto a uma nova experiência, ou até mesmo a uma 

experiência antiga, podemos dizer que uma transformação está ocorrendo. 

Tomando como inspiração os níveis de reflexão apresentados por Mezirow (1991; 

Brookfield (1987, 2012) e Kember et. al. (2008), a aprendizagem transformadora de Mezirow, 

(2010), Cranton e Taylor (2012) e Kitchenham (2008), e o modelo de aprendizagem 

transformadora de Sterling (2010), foi elaborada uma matriz conceitual que estabelece a relação 

destas teorias com o desenvolvimento da racionalidade sustentável e crítica.  

 

Figura 11: Matriz conceitual da RC e AT para sustentabilidade 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base em Kitchenham (2008), Mezirow (1991), Kember et al. (2008) e Sterling 
(2010) 
 

Cada um dos indivíduos tem seu próprio frame of reference, ou seja, uma lente 

particular que utilizam para interpretar as situações que vivenciam. Este frame, ou estas 

estruturas de significado, são compostos por esquemas de significado e por perspectivas de 

significado.  

No contexto da sustentabilidade, quando há uma reflexão sobre o conteúdo ou o 

processo, apenas alteramos nossos esquemas de significado, mas não há uma alteração nos 

pressupostos e valores. O indivíduo reflete sobre as mudanças no ambiente, acessa e projeta 
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novas ações para atender ao mainstream, mas sem alterar seu modelo mental; não há um 

questionamento do que está por trás das ações. Neste caso, até podem existir mudanças de 

comportamento, mas estas são muito pontuais e diretas. O indivíduo até passa por uma 

experiência de aprendizagem, mas esta é instrumental, cujo foco está em buscar maneiras de 

'fazer melhor as coisas' ou 'fazer a coisas melhores', conforme define Sterling (2010).  

Mas quando o indivíduo reflete criticamente sobre suas premissas, sobre o entendimento 

que tem a respeito de sustentabilidade, passa a questionar suas práticas de trabalho, seu 

comportamento e seu papel como profissional. Pode também levantar questões de cunho social 

e/ou coletivo, quando reflete sobre os pressupostos do paradigma de mercado dominante, e 

questiona a razão de existência das empresas, os valores e as práticas da empresa onde trabalha, 

e o papel social das organizações. Neste caso eles estão alterando suas perspectivas de 

significado, e suas reflexões críticas têm potencial para conduzir à transformação tanto dos 

modelos mentais, dos discursos, como também a alterações comportamentais dos indivíduos. 

Aqui, o indivíduo passa por uma experiência de aprendizagem profunda, que transforma a 

maneira como ele enxerga as coisas.  

Para facilitar o entendimento desses níveis de reflexão e aprendizagem orientados para 

a sustentabilidade, pode-se tomar como base um exemplo simples. De acordo com uma notícia 

publicada no jornal The Guardian em 2017, diariamente, um milhão de garrafas de plástico são 

compradas em todo o mundo a cada minuto. Menos da metade das garrafas compradas no ano 

de 2016 foram coletadas para reciclagem e a maioria acabou em aterros sanitários ou nos 

oceanos. 

Ao se deparar com uma notícia como essa, um indivíduo pode começar a conscientizar-

se sobre o grave problema dos oceanos e refletir sobre estas questões. Essa reflexão se 

caracteriza como reflexão de conteúdo (Qual é o problema?). Logo, ele passa a pensar o que 

pode fazer para ajudar a resolvê-lo (reflexão de processo). Ele pode mudar seu comportamento 

e passa a fazer a separação deste lixo, com o objetivo 'dar um destino certo' (reciclagem) para 

aquele produto, como uma forma de contribuir para o meio ambiente. No caso das empresas, 

elas podem pensar em maneiras de reutilizar o produto, criando novos a partir do material 

reciclado (reflexão de conteúdo e processo). Esta solução que poder parecer ideal, na verdade 

não estaria ajudando a resolver a causa do problema. Ao contrário, as pessoas podem se sentir 

ainda mais motivadas ao consumo de garrafas plásticas, se acharem que a reciclagem é segura 

e que está resolvendo o problema dos oceanos.  

No exemplo apresentado por Annie Leonard em seu projeto The History of Stuff, Ainne 

conta que, para ajudar a resolver o problema das garrafas plásticas, algumas empresas produzem 
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roupas de poliéster a partir da reciclagem de garrafas plásticas. Ao longo do tempo, ao lavar 

estas roupas, pedaços muito pequenos de plástico chamados de microfibras vão se soltando das 

roupas e chegam aos oceanos, porque os sistemas de tratamento de água não captam estes 

minúsculos materiais. Quando chegam ao oceano, funcionam como esponjas que sugam todos 

os demais poluentes que estão na água, se transformando em pequenas bombas tóxicas que 

normalmente são comidas pelos peixes, e consequentemente acabam sendo consumidas pelas 

pessoas.  

O que estes exemplos buscaram mostrar é que a reflexão de conteúdo e processo pode 

levar a transformações mais diretas e pontuais. Entretanto, quando se passa a refletir sobre as 

premissas, ou seja, sobre o porquê do problema, as ações são menos orientadas a resolução, e 

mais orientadas a transformar a realidade ou o problema de forma profunda. O indivíduo em 

vez de reciclar o produto poderia repensar o seu uso, e parar ou reduzir o consumo. Quando a 

aprendizagem é transformadora, a situação vivenciada deixa de fazer sentido para as pessoas e 

ação é mais orientada para a raiz do problema.  

Com base nessa compreensão, esta pesquisa direcionou-se a compreender o 

desenvolvimento da racionalidade sustentável crítica e transformadora, a partir das experiências 

de ensino-aprendizagem em cursos de pós-graduação em sustentabilidade. Os elementos acima 

culminaram no quadro de análise que serão apresentados na próxima seção. Definem-se então 

os caminhos realizados nesse processo investigativo, que são detalhados nos procedimentos 

metodológicos de pesquisa.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O referencial teórico apresentado na seção anterior constituiu a base para a 

pesquisa de campo. Nesta seção, são detalhados os procedimentos metodológicos 

adotados para a realização dessa pesquisa. O primeiro item trata da trajetória da pesquisa, 

cujo objetivo é oferecer ao leitor uma visão geral de como foi a escolha do tema objeto 

de investigação, relatando a realidade prática vivenciada ao longo do processo. Nos itens 

seguintes são descritos a abordagem, o tipo, e a estratégia de pesquisa utilizada. Em 

seguida, apresenta-se como os dados foram construídos, tratados e analisados.   

 

3.1. TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

Depois de definidos os objetivos da pesquisa e o campo de investigação, 

observou-se uma limitação. Apesar destas teorias já terem sido trabalhadas durante o 

mestrado, sabia-se que para uma tese de doutorado seria importante que houvesse um 

aprofundamento a respeito destes temas, uma vez que compunham a base teórica para se 

analisar as experiências de EpS, e, portanto, seu domínio era fundamental. Em novembro 

de 2015, iniciou-se um contato com pesquisadores no exterior experts em AT, que 

tivessem disponibilidade para receber uma aluna-visitante durante seu doutorado-

sanduíche.  

O primeiro contato foi feito com Patricia Cranton, que por estar aposentada não 

pode me receber no exterior, mas me colocou em contato com outra pesquisadora, 

Victoria Marsick, coordenadora do Adult Learning and Leadership Program, no 

departamento Organization & Leadership, da Teachers College, Columbia University. A 

oportunidade de aprofundamento teórico na Teachers College era enorme, uma vez que 

John Dewey e Jack Mezirow tinha passado por esta escola.  

Desde o aceite na Columbia University até o momento que se iniciou o estágio 

doutoral, foi um longo percurso: submissão do projeto de pesquisa aos órgãos que 

oferecem bolsa de estágio de doutoramento no exterior, testes de proficiência e 

preparação para viver em outro país. Apesar do contato com um orientador estrangeiro 

ter iniciado no final de 2015, a viagem só ocorreu em março de 2017, em virtude dos 

cortes de bolsas para doutorado-sanduíche ocorridos por conta da crise político-

econômica vivenciada na país.  
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A outra limitação era encontrar cursos de pós-graduação em gestão orientados 

para a sustentabilidade no Brasil. Durante o ano de 2016, foi intensa a procura por estes 

cursos. Após diversas buscas na internet, foram localizados três que atendiam os critérios 

de seleção definidos para a pesquisa. Ainda no primeiro semestre de 2016, os 

coordenadores foram contatados via e-mail, no qual se explicava o escopo do estudo e 

convidava-os para uma conversa com a finalidade de explicar o estudo com mais detalhes 

e formalizar sua participação.  

Dos três contatos feitos, um coordenador respondeu de forma negativa, 

explicando que estavam com dificuldade de formar turma, e que, portanto, não tinham 

certeza de que o curso se viabilizaria naquele ano. Além disso, informou que seria difícil 

justificar perante à direção da instituição, uma pessoa externa ao curso acompanhando as 

aulas, mesmo que esporadicamente, e aplicando questionário de avaliação aos alunos. O 

segundo coordenador atendeu ao pedido prontamente, aceitando colaborar com a 

pesquisa, e já nos colocando em contato com a secretária do curso para que fosse dado 

sequência nos procedimentos e viabilizada a participação da pesquisadora. Assim, em 

agosto daquele ano, iniciou-se a produção de dados no primeiro curso analisado. A 

aplicação do roteiro de perguntas com vistas à elaboração de texto escrito foi realizada 

em agosto de 2016, como também as entrevistas com três professores deste curso.  

No caso do terceiro coordenador, foram feitas algumas tentativas de contato, e em 

novembro de 2016, ele respondeu ao e-mail informando que aceitava participar do estudo. 

Contudo, uma nova turma estava se formando, e iniciaria suas atividades em 2017, e da 

mesma forma, a construção de dados também ocorreria no próximo ano. Ainda em 

outubro de 2016, houve a qualificação do projeto de teste, e em março de 2017, iniciou-

se o doutorado-sanduíche nos Estados Unidos da América, o qual durou até o mês de 

agosto daquele ano.  

No exterior, diversas atividades foram realizadas: (i) reuniões frequentes de 

orientação com sua supervisora no exterior, para aprofundamento do referencial teórico 

da pesquisa, concernente aos temas-chave da tese; (ii) participação em diversas 

disciplinas, como how adults learn, learning to think strategically, discussion as way of 

teaching,  learning as a way of leading,  helping adults learn, entre outras; (iii) 

apresentação de projeto de pesquisa de doutorado para o Environmental and 

Sustainability Education (ESE) - ESE Doctoral Student Network; (iv) produção de um 

ensaio teórico baseado no projeto da Tese, aprovado em um evento científico; (v) 
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interação com pesquisadores de outras nacionalidades em temas afim da tese, em 

encontros sistemáticos para discussão e troca de experiências de pesquisa. 

Ao retornar ao país, foi dada sequência à construção de dados nos cursos do 

Brasil: entrevistas com os coordenadores, com os professores do outro curso, segunda 

rodada com os alunos, e entrevistas. A pesquisa de campo foi exaustiva, mas significou 

um momento muito importante de aprendizagem, pois envolveu não apenas a 

aproximação da realidade pesquisada e das experiências dos entrevistados, mas também 

a possibilidade de vivenciar um contexto educacional diferente do contexto brasileiro.  

Por fim, é importante mencionar que no projeto de qualificação, a pesquisa se 

propôs a utilizar dados qualitativos e quantitativos. Os dados quantitativos foram 

coletados, mas não foram analisados porque, como não foi possível aplicar o questionário 

com todos os participantes do estudo, o número de respondentes acabou sendo pequeno 

(36) para uma análise quantitativa.   

E esta foi a trajetória da pesquisa. O objetivo foi oferecer ao leitor uma visão geral 

de como foi a escolha do tema objeto de investigação, como foi o contato com os 

participantes da pesquisa, e as atividades desenvolvidas, principalmente do ponto de vista 

cronológico. Maiores detalhes sobre os sujeitos da pesquisa, construção de dados e outros 

assuntos metodológicos estão descritos nos itens seguintes.   

 
3.2 ABORDAGEM DA PESQUISA  

 

Este estudo adotou a abordagem de pesquisa qualitativa. No âmbito das ciências 

sociais, o uso de abordagens mais subjetivas e interpretativas tem ganhado destaque 

(GEPHART, 2004). Estas abordagens têm como foco o estudo qualitativo da realidade 

pesquisada, de forma a compreender os significados atribuídos pelos indivíduos. 

Conforme aponta Patton (2002), as pesquisas qualitativas buscam a compreensão de 

situações únicas dentro de um contexto em particular, e tem como proposta central 

compreender um fenômeno social na perspectiva dos participantes do estudo (BURREL; 

MORGAN, 1979).  

No processo de desenvolvimento de estudos teóricos e/ou empíricos no campo 

das ciências sociais, a delimitação da natureza humana - do que constitui a realidade 

social na visão do pesquisador (ontologia) - e do conhecimento de um fenômeno - o que 

poderia representar conhecimento na realidade social que se deseja pesquisar 
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(epistemologia) - além das formas pelas quais podemos estudá-los (metodologia) se faz 

fundamental para auxiliar o pesquisador a conduzir seu estudo baseado em pressupostos 

teóricos e em uma definição clara da questão de pesquisa (SILVA; NETO, 2007). Os 

diferentes posicionamentos metodológicos são definidos em função dos pressupostos do 

pesquisador sobre as afirmações ontológicas da realidade e da natureza humana, e das 

considerações epistemológicas sobre o entendimento de como os grupos sociais 

funcionam (MORGAN; SMIRCICH, 1980).   

Conforme aponta Gephart (2004), é importante que os pesquisadores usem 

metodologias consistes com os pontos de vista teóricos ou paradigmáticos adotados e com 

o problema de pesquisa a ser explorado. Este autor apresenta um conceito simplificado 

de três perspectivas utilizadas nas pesquisas organizacionais, conforme pode ser 

visualizado no Quadro 9. 

As abordagens objetivistas estão essencialmente vinculadas aos métodos de 

pesquisa que se baseiam em dados quantitativos para compreender a realidade 

pesquisada. Já as abordagens subjetivistas, por sua vez, têm como foco o estudo 

qualitativo da realidade pesquisada, de forma a compreender os significados, motivos, 

aspirações, atitudes, crenças e valores, expressos na linguagem comum na vida cotidiana 

(GEPHART, 2004).  
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Quadro 9: Perspectivas de pesquisa no campo dos estudos organizacionais 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em Gephart (2004) e Morgan e Smircich (1980) 

 

A pesquisa interpretativa tem como objetivo entender a construção de significados 

e conceitos utilizados pelos atores sociais em contextos reais. Uma postura relativista é 

adotada de maneira que os diversos significados são assumidos para influenciar a forma 

como as pessoas entendem e respondem ao mundo objetivo. A pesquisa interpretativa 

descreve como os diferentes significados de diferentes pessoas ou grupos produzem e 

sustentam um sentido de verdade.  

Em contraposição, o pós-modernismo crítico combina a teoria crítica e o 

pensamento pós-moderno. A pesquisa crítica situa e descreve o surgimento histórico das 

estruturas sociais e os contextos contemporâneos em que estas estruturas formam 

contradições, com implicações para a ação social e para a liberdade humana (GEPHART, 

2004).  

Diante do exposto, esta pesquisa pode ser compreendida tanto no contexto do 

paradigma interpretativo como do paradigma crítico. A reflexão crítica analisada nesta 

tese está ancorada também nos teóricos críticos, que questionam o papel da educação 

orientada para a reprodução de valores consagrados pelo mainstream. Ao mesmo tempo 

que se buscou interpretar as experiências de ensino-aprendizagem vivenciadas no curso, 

TRADIÇÃO DE PESQUISA

Abordagem Objetiva para a ciência social                                                      Abordagem Subjetiva para a ciência social

Tradição Positivismo e Pós-
positivismo

Pesquisa Interpretativa Pós-Modernismo Crítico

Suposições sobre a 
realidade

Realismo: realidade 
objetiva que pode ser 

compreendida pela 
espelho da ciência: 

definitiva/probabilística

Relativismo: realidade 
subjetiva local composta 

por significados objetivos e 
subjetivos: representada 
com conceitos de atores

Realismo histórico: 
realidade 

material/simbólica 
delineada pelos valores

Objetivo Descobrir a verdade
Descrever significados e 

compreensões

Descobrir interesses 
escondidos e contradições: 

crítica, transformação e 
emancipação

Tarefa

Aceitar uma explicação e 
controlar as variáveis: 
diferenciar hipóteses 
verificadas ou não-

falseadas

Produzir descrições do 
significado dos membros e 
definições das situações: 
entender a construção da 

realidade

Desenvolver insights 
estruturais ou históricos  

que revelam contradições 
e permitem emancipação 

e espaços para vozes 
silenciadas

Unidade de análise Variáveis Ação verbal ou não-verbal
Contradições, incidentes 
críticos, sinais e símbolos

Método
Descobrir fatos, compará-

los às hipóteses ou 
proposições

Compreender significados 
e divergências sistemáticas 

deste significado

Entender a evolução 
histórica dos significados, 

das práticas e das 
contradições.
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também se propôs a elaborar um pensar crítico sobre o objeto de pesquisa, questionando 

a formação proposta nestes cursos.  

Portanto, esta tese adotou a abordagem de pesquisa qualitativa, seguindo os 

pressupostos das abordagens subjetivistas, situando-se na intersecção entre o paradigma 

interpretativo e crítico. A interpretação do material escrito produzidos pelos alunos em 

sala de aula, bem como o contato direto da pesquisadora com o coordenador, professores 

e discentes feito por meio das entrevistas, e as observações in loco, tornaram possível a 

compreensão do significado atribuído à reflexão crítica e as experiências de 

transformação vivenciadas pelos alunos, bem como uma análise crítica do potencial dos 

cursos em promovê-las. 

 

3.3 TIPO DA PESQUISA 

 

O tipo de pesquisa deste estudo é do tipo exploratório e descritivo. Gil (2002) 

afirma que é possível agrupar as mais diversas investigações em três níveis: a) pesquisa 

exploratória; b) pesquisa descritiva; c) pesquisa explicativa. No que concerne à pesquisa 

exploratória, a finalidade principal é proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com o intuito de torná-lo mais explícito. Portanto, o desenvolvimento da pesquisa 

exploratória tem o objetivo de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato 

ou temática.  

Conforme apontam Raupp e Beuren (2003), a pesquisa exploratória permite 

conhecer com maior profundidade o tema investigado e aprofundar conceitos dos temas 

ainda não contemplados de modo satisfatório em estudos anteriores: “explorar um assunto 

significa reunir mais conhecimento e incorporar características inéditas, bem como buscar 

novas dimensões até então não conhecidas” (RAUPP; BEUREN, 2003, p. 81).  

Em relação à pesquisa descritiva, seu objetivo principal é a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno (GIL, 2002). Roesch (2005) 

complementa que as pesquisas descritivas têm como objetivo principal obter informações 

sobre uma determinada população ou fenômeno. Para Gil (2007), os estudos descritivos 

podem ser utilizados quando se tem como objetivo descrever as características de 

determinados grupos de indivíduos, os processos e relações existentes em ambientes 

organizacionais, levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população, dentre outros.  

Desta forma, este estudo possui um caráter exploratório, ao mesmo tempo em que 

se caracteriza como um trabalho descritivo, pois o seu objetivo é descrever a realidade de 
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acordo com a percepção dos sujeitos, de modo a acrescentar novas perspectivas a respeito 

do tema ao meio acadêmico.  

 

3.4. ESTRATÉGIA DA PESQUISA  

 

A estratégia de pesquisa aqui adotada foi o estudo de caso. O estudo de caso pode 

ser considerado a principal estratégia metodológica para o desenvolvimento de pesquisas 

acadêmicas na área de administração (CORAIOLA et al., 2013). É importante reconhecer 

que existem diferentes abordagens para a condução de um estudo de caso. Assim como 

no caso de outras estratégias de pesquisa, a perspectiva adotada pelos pesquisadores 

reflete posicionamentos ontológicos e epistemológicos, que redundam em abordagens 

distintas e específicas.  

Considerando os principais trabalhos citados na literatura sobre estudo de caso, é 

possível separar duas principais orientações, embora uma não descarte a outra: os estudos 

de caso de orientação positivista, representado pelos trabalhos de Robert K. Yin e 

Katheleen M. Eisenhardt e os estudos de caso de orientação interpretativa, ilustrado pelo 

trabalho de Robert E. Stake (CORAIOLA et al., 2013; GODOY, 2007a). 

O estudo de caso sob orientação qualitativa pode ser caracterizado como uma 

estratégia para olhar a realidade social, o qual utiliza um conjunto de técnicas de pesquisa 

comuns às pesquisas socais. Para os autores que possuem essa orientação mais 

interpretativa, a especificidade do estudo de caso está centrado no tipo de questão que ele 

responde, cujo foco está no individual, no específico (GODOY, 2007a). O estudo de caso 

refere-se à escolha de um determinado objeto a ser estudado, que pode ser uma pessoa, 

uma programa, uma instituição, uma empresa, ou um determinado grupo de pessoas que 

compartilham o mesmo ambiente e a mesma experiência (STAKE, 2000). Para Merriam 

(1998), o estudo de caso qualitativo mostra que o interesse do pesquisador está mais 

voltado para a compreensão dos processos sociais que ocorrem em determinado contexto 

do que compreender as relações estabelecidas entre as variáveis. O estudo de caso recorre 

a distintas evidências e sua triangulação (entrevista, documentos e observação) responde 

a questões do tipo como e por que, e busca olhar a realidade social investigada em 

profundidade (STAKE, 2007).  

Nesta pesquisa, o estudo de caso se baseou em dois programas, mais 

especificamente dois cursos de pós-graduação em gestão com foco em sustentabilidade, 

localizados no Brasil. Como critério de escolha dos cursos, a estrutura dos programas foi 
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considerada, limitando-se a cursos presenciais, ofertados há mais de 5 anos, em 

instituições de ensino renomadas, e que tivessem o foco em sustentabilidade na formação 

de profissionais e ou lideranças no contexto organizacional. Apesar da busca não se 

restringir a cursos ofertados em escolas de administração e/ou negócio, não foram 

considerados cursos nas áreas de arquitetura ou ciências biológicas, por exemplo.  

 

3.4.1 Unidade e Nível de Análise  

 

Após estabelecido os casos a serem estudados, é importante definir a unidade de 

análise, ou seja, é preciso estabelecer as fronteiras de interesse do pesquisador. Há dentro 

de cada caso, múltiplos espaços a serem visitados, eventos ou atividades a serem 

observados, pessoas a serem entrevistadas e documentos a serem examinados (GODOY, 

2007b). Existem situações em que a unidade de análise se identifica com o caso estudado, 

mas isso não é regra geral. Em diversas outras situações, o interesse do pesquisador está 

voltado para o estudo de unidades de análise que constituem a parte, ou estão 

incorporadas aos casos (YIN, 2001). Este é o caso desta tese. Enquanto os casos estudados 

foram os dois cursos de pós-graduação em Sustentabilidade, as unidades de análise foram 

os processos de aprendizagem e os níveis de reflexão dos alunos decorrente destas 

experiências formativas.  

Vale lembrar que as unidades analisadas se deram tanto sob a perspectiva do 

ensino, aqui compreendido pelos coordenadores e professores, como também da 

aprendizagem, pela ótica dos alunos. Portanto, neste estudo foi considerado o nível de 

análise individual, na qual as narrativas tecidas pelos participantes ajudaram a 

compreender o desenvolvimento da racionalidade sustentável e o processo de formação 

destes alunos nos cursos analisados.  

 

3.4.2 Sujeitos da pesquisa  

 

Os sujeitos de pesquisa podem ser representados por pessoas, grupos, 

organizações, nas quais as narrativas são construídas. O sujeito não se refere à 

subjetividade humana, mas aos atores participantes da construção de narrativas (VAN DE 

VEN, 2007).  

Para análise de experiências de ensino-aprendizagem é importante envolver todos 

os atores que cercam o curso. Neste estudo, os sujeitos da pesquisa compreenderam 
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agentes internos dos programas, compondo um total de 32 participantes entre os dois 

cursos que nesta pesquisa foram nomeados de Alfa e Beta e para garantir tanto o 

anonimato da instituição como dos participantes (ver Quadro 10). 

 

Quadro 10: Número de participantes da pesquisa por curso e função 
 Curso Alfa Curso Beta TOTAL 

Coordenador 1 1 2 

Professores 3  3 6 

Alunos 12 12 24 

TOTAL 16 16 32 

    Fonte: elaborado pela autora  

 

 

3.5 CONSTRUÇÃO DOS DADOS  

 

Para a construção de dados foi utilizada a técnica de triangulação. Conforme 

aponta Stake (2007), trata-se de um método que utiliza dados adicionais para validar ou 

ampliar as interpretações feitas pelo pesquisador, adotando diferentes percepções para 

esclarecer os significados emergentes por meio da repetição das observações ou 

interpretações. A triangulação metodológica de diversas fontes de evidência é uma 

importante ferramenta para aumentar a confiança da interpretação do pesquisador 

(STAKE, 2007).  

Segundo Creswell (2010) e Godoy (2007b), a coleta de dados qualitativos consiste 

tanto em estabelecer as delimitações do estudo, como coletar informações por meio das 

mais variadas fontes de evidência, tais como: observações, entrevistas, documentos e 

materiais visuais. Considerando as opções expostas acima, a construção dos dados 

compreendeu quatro fontes de evidências: produção textual dos alunos, observação não 

participante, entrevistas, e análise documental. A construção de dados iniciou em agosto 

de 2016 e finalizou em janeiro de 2018. Nos espaços onde não há a marcação com um X, 

significa que a construção de dados via aquela fonte em específico, não foi utilizada 

naquele período.  
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Quadro 11: Construção de dados longitudinais 

 Alfa Beta  
Fonte de Evidências  2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Observações X X   X X 

Entrevista Coordenador  X   X  

Entrevista Professor X    X  

Entrevista aluno  X X  X X 

Produção textual 1 X    X  

Produção textual 2  X   X X 

Análise documental X X   X X 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No que se refere à produção textual, Kember et al. (2008) defendem que as 

atividades ou atribuições que exigem reflexão, também requerem o uso de respostas ou 

textos escritos, como por exemplo, textos reflexivos (reflexive journals), análise de 

estudos de caso e contribuições para fóruns de discussão online. Segundo estes autores, 

os professores que desejam avaliar níveis de reflexão precisam fazer uso de um 

documento escrito. Os autores ressaltam que a produção de texto obviamente não 

fornecerá uma medida precisa, mas sim, uma orientação para os professores fazerem seus 

julgamentos, diminuindo o nível de subjetividade. Assim, pensou-se que a produção de 

textos escritos seria uma forma eficiente para produção de dados desta pesquisa.  

Foi solicitado então aos alunos que respondessem a um conjunto de perguntas 

abertas e fechadas. Tais perguntas foram criadas com base no Critical Incident 

Questionnaire (CIQ) desenvolvido por Brookfield (2010), no Learning Activity Survey 

(LAS) proposto por King (2009), e no Protocolo de análise dos níveis de reflexão de 

Kember et al. (2008), e combinadas e adaptadas ao contexto da sustentabilidade. Portanto, 

já tinham um direcionamento mais reflexivo, ou seja, não se tratavam de perguntas onde 

o aluno responde sim ou não, ou em formas de tópicos, mais, que 

provocassem/instigassem os alunos a refletirem sobre dilemas desorientadores, aspectos 

discrepantes, possíveis mudanças de valores, crenças e suposições, possíveis alterações 

na prática de trabalho, problemas e desafios enfrentados no cotidiano profissional, entre 

outras questões.  

Sua aplicação ocorreu em dois momentos: no início, entre o segundo e quarto mês 

de aula (Apêndice 1), e depois novamente mais ao final do curso, quando as disciplinas 
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estavam chegando ao fim (Apêndice 2). No caso do curso Alfa, foi realizada de forma 

presencial em sala de aula.  

Já para o Beta foi gerado um link com as perguntas criadas no software Survey 

Monkey e disponibilizado no ambiente virtual da turma. Importante ressaltar que os 

coordenadores dos dois cursos tiveram papel fundamental no sentido de disponibilizar 

um tempo da aula para que os alunos preenchessem o roteiro (no caso do curso Alfa) ou 

ainda, de constantemente lembrar os alunos da importância da pesquisa e reforçando o 

pedido de sua participação (no caso do curso Beta). Assim, a produção textual ficou 

caracterizada como uma atividade do curso.  

A observação caracteriza-se pelo contato direto do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado, com a finalidade de obter informações sobre a realidade dos sujeitos em seus 

próprios contextos. Creswell (2010) cita que nas observações qualitativas o pesquisador 

faz anotações de campo sobre o comportamento e as atividades dos indivíduos no local 

da pesquisa. As principais vantagens da aplicação dessa fonte são (PATTON, 2002):  

 

• o pesquisador tem a oportunidade de captar e compreender, de forma 

direta, o contexto no qual os sujeitos da pesquisa interagem; 

• o fato de presenciar esse contexto reduz a necessidade de confiar em 

relatos escritos ou verbais;  

• o pesquisador tem a oportunidade de ver coisas que podem passar 

desapercebidas para as pessoas acostumadas à rotina do contexto 

pesquisado; 

• o pesquisador tem a chance de obter dados ou informações não 

mencionadas nas entrevistas; � 

• a observação possibilita ao pesquisador experienciar de forma direta o 

contexto pesquisado, o que lhe permite construir um referencial de 

conhecimentos importante para a etapa de análise dos dados. � 

 

Conforme aponta Godoy (2007a), a observação pode ser não-participante - 

quando o pesquisador atua apenas como espectador atento, ou participante - quando o 

pesquisador deixa de ser um mero espectador e assume diferentes funções dentro do caso 

e pode participar dos eventos que estão sendo estudados.  
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As observações não-participantes foram realizadas no contexto dos dois 

programas de pós-graduação em sustentabilidade. No caso do curso Alfa, a observação 

ocorreu em dois momentos, no ambiente físico da sala de aula, e o foco estava na 

dinâmica das aulas e as experiências vivenciada pelos alunos no curso. Buscou-se 

observar o ambiente de aprendizagem, o material e as práticas pedagógicas utilizadas 

pelos docentes, a relação e a interação entre aluno-professor, e os debates, as conversas e 

reflexões que porventura emergissem.  

 No caso do curso Beta, a observação se deu pelo ambiente virtual, por meio da 

ferramenta Google Classroom, e não de forma física como nos dois primeiros casos. A 

autora desta tese foi incluída no ambiente virtual da disciplina, tanto no grupo dos alunos 

como dos professores. O objetivo era acompanhar os trabalhos produzidos pelos alunos, 

as conversas entre professores-professores e professores-alunos, o material complementar 

disponibilizado no período letivo. 

Para nenhum dos casos, havia um roteiro de observação pré-estabelecido, 

entretanto, a pesquisadora buscou manter o foco na busca pelos elementos de RC e AT 

identificados na literatura. Considerando o protocolo de análise dos níveis de reflexão de 

Kember et al. (2000) e o Learning Activity Survey de King (2009), a observação buscou 

identificar como e quando os professores estimulavam a RC e AT.  

De acordo com Godoy (2007a), a técnica de observação é geralmente combinada 

com a entrevista. Stake (2007) aponta a entrevistas como uma importante fonte de recolha 

dos dados, pois é a partir dela que o pesquisador consegue descobrir as experiências que 

os sujeitos vivenciaram.  

A escolha por entrevistas semiestruturadas foi considerada adequada, pois, 

conforme defende Godoy (2007b), entrevistas desta natureza permitem a fluência dos 

relatos das pessoas, e, ao mesmo tempo, oferecem pontos norteadores abrangentes do 

foco de estudo, com questões abertas e com pouca estruturação. Neste formato, o próprio 

respondente pode complementar ou esclarecer alguma informação que não tenha ficado 

clara ao pesquisador.  

Para esta pesquisa, foram realizadas entrevistas em profundidade com base em 

um roteiro semiestruturado com os coordenadores dos cursos (Apêndice 3), com docentes 

(Apêndice 4) e com os alunos que se dispuserem a participar da entrevista. A 

pesquisadora assumiu uma postura de ouvinte, fazendo intervenções quando foi 

necessário. As intervenções tiveram por objetivo desde manter o foco no objetivo central 
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do estudo até fomentar o desenvolvimento do que foi falado pelo entrevistado a fim de 

explorar ao máximo o assunto em questão.  

As entrevistas com os coordenadores demoraram em média 1 hora e tiveram por 

intuito compreender em profundidade a experiência do curso, seu objetivo, histórico, 

como foi idealizado, informações práticas sobre o funcionamento das aulas, bem como, 

compreender qual a intenção do curso em termos de promoção do pensamento reflexivo 

e aprendizagem.  

No que se refere às entrevistas com os docentes, apesar de ter um interesse na 

trajetória do professor em sustentabilidade, o foco estava mais na parte prática do ensino: 

objetivo da disciplina, estratégias pedagógicas utilizadas, tipo de reflexão que desejava 

promover em sala, o que fez para que essa reflexão se torne possível, percepções sobre a 

aprendizagem dos alunos, entre outras questões. Estas entrevistas demoraram em torno 

de 45 minutos cada.  

Com relação às entrevistas com os alunos, estas foram bem específicas de acordo 

com cada curso. Recorreu-se a dois modelos de entrevistas: (a) o utilizado com os alunos 

que já haviam realizada à produção textual. O intuito destas entrevistas foi aprofundar 

alguma informação que não tinha ficado bem esclarecida de produção textual. Nestes 

casos, não havia um roteiro específico de entrevistas, pois dependiam das repostas 

fornecidas na etapa anterior; e (b) o utilizado com os alunos que não haviam participado 

da produção textual. Neste caso, as entrevistas seguiram um roteiro de perguntas muito 

próximo às perguntas elaboradas para produção textual dos momentos 1 e 2, com o 

objetivo de levantar informações demográficas como também conhecer a experiências 

daqueles alunos com o tema, elementos motivadores de realização do curso, e elementos 

de reflexão e transformação (Apêndice 5).  

No caso do curso Alfa, foram poucos os alunos que responderam o roteiro e se 

disponibilizaram para entrevistas. Isso porque ao final do roteiro de perguntas aplicado 

com os alunos (que será melhor detalhado na seção seguinte), havia um campo específico 

de contato, onde aqueles que se interessassem, poderiam deixar e-mail e telefone. A 

participação na entrevista era de forma espontânea e o aluno era informado do motivo de 

estar deixando seu contato.  

No caso do curso Beta, apesar de todos terem sido convidados, apenas uma aluna 

da turma atual aceitou participar da entrevista. Mesmo assim, foram realizadas entrevistas 

com alunos da turma anterior (egressos), que tinham acabado de terminar o curso.  
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Outra estratégia para construção dos dados utilizada neste trabalho foi a análise 

documental. Godoy (2007a) defende que esta estratégia pode trazer contribuições 

importantes para o estudo de caso. Ainda segundo esta autora, a palavra documentos deve 

ser entendida de forma ampla, e pode incluir diversos tipos de materiais. Nesta tese, os 

documentos estão divididos em dois tipos: a) documentos do curso e b) 

documentos/materiais produzidos pelos alunos como parte do curso. 

Os documentos do curso analisados foram vídeos institucionais, ementa, projeto 

pedagógico, plano de ensino, textos lidos em sala ou qualquer outra evidência 

disponibilizada pelo coordenador ou pelos docentes. O segundo tipo, refere-se aos 

trabalhos ou atividades escritas pelos alunos, já previstas na ementa do curso, como por 

exemplo, tarefas de casa, resumos sobre os textos lidos e estudos de casos. Estes 

documentos foram disponibilizados para a pesquisadora pelos dois cursos analisados. A 

Figura 12 ilustra um resumo dos procedimentos metodológicos desta pesquisa.  

 

Figura 12: Design da pesquisa 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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É importante considerar que as fases representadas na figura não constituem uma 

sequência independente e linear e, portanto, existe uma sobreposição entre elas.  

 

3.6. TRATAMENTO E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de dados é o processo de organizar uma informação, identificando 

sistematicamente suas características fundamentais (temas, conceitos, crenças, etc.) de 

forma a interpretá-los (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, ). Assim, a análise de categorias 

é compreendida como um processo interativo que pretende identificar relações 

semânticas e de outros tipos entre os itens dos dados e relações lógicas entre as categorias 

de itens. Nesse contexto, o processo de análise se torna dialógico à medida que leva os 

pesquisadores a diversas releituras dos dados procurando identificar os significados 

atribuídos pelos sujeitos a determinados temas ou conceitos (LANKSHEAR; KNOBEL, 

2008).  

A análise categorial foi adotada para análise de todas as fontes de evidências, 

contudo houve uma diferenciação no que se refere ao objetivo proposto em cada uma das 

fontes analisadas. Um dos objetivos foi compreender o contexto em que emergiram as 

reflexões. Isso porque a lógica interpretativista trabalha com a relação indivíduo-

contexto, não havendo uma diferenciação e/ou separação entre indivíduo e o seu meio. 

Assim sendo, para análise das entrevistas com os coordenadores e docentes, dos 

documentos disponibilizados pelos cursos e das observações recorreu-se à análise 

categorial temática, com base em Lankshear e Knobel (2008) e Saldaña (2016). Esta 

análise buscou entender os parâmetros do curso, sua proposta pedagógica, os objetivos 

quanto à reflexão e aprendizagem dos alunos, desenho curricular, métodos de avaliação, 

desafios enfrentados pelo curso, e a aplicação prática da aprendizagem na atividade 

profissional dos alunos.   

O segundo objetivo era identificar a natureza e o tipo da reflexão e as experiências 

de transformação vivenciadas pelos alunos. Para tanto, a análise das entrevistas com os 

discentes, os documentos/materiais produzidos pelos alunos em sala, e a produção 

textual foi categorizada tendo em vista os níveis reflexivos de Mezirow (1991, 2010) e 

de transformação de King (2009), para ser coerente com a teoria que fundamentou a 

pesquisa. A figura 13 traz uma representação da construção e análise dos dados 

empregadas na pesquisa.  
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Figura 13: Construção e análise dos dados 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Apesar de Kember et al. (2008) terem apresentado uma ferramenta qualitativa 

para análise de níveis de reflexão, a proposta destes autores não se mostrou adequada 

porque, dado que o curso é voltado para sustentabilidade e esses alunos já vieram para o 

curso com uma perspectiva do que é sustentabilidade, os primeiros níveis - ação habitual 

e compreensão - perderam o sentido. Quando os alunos chegam nos cursos eles já estão 

numa fase mais reflexiva. No entanto essa reflexão pode ser orientada para conteúdo e 

processo (reflexão), ou para premissas (reflexão crítica), a qual mexe com os esquemas 

de significado, e o aluno passa a rever uma série de crenças, valores, sentimentos, hábitos, 

paradigmas direcionados a sustentabilidade. Os elementos utilizados como critérios de 

análise estão representados no Quadro 12. 

A análise dos dados foi realizada a partir dos cruzamentos das informações 

construídas a partir das diversas fontes de evidências propostas com as implicações 

teóricas, tendo como finalidade a verificação do atendimento dos objetivos desta 

pesquisa.  
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Quadro 12: Matriz de análise das experiências de ensino-aprendizagem 

 
Fonte: elaborado pela autora 
 

Apresentado os procedimentos metodológicos que orientaram esta pesquisa, 

passa-se agora à apresentação e análise dos resultados.  

 

EXPERIÊNCIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM CRÍTICA E TRANSFORMADORA

Reflexão crítica para a 

sustentabilidade 

Bases teóricas
(Reynolds, 1998, 1999;
(Mezirow, 1991, 2010;
(Cranton e Taylor, 2012; Banerjee, 
2004; Springett, 2005; Jones, Selby 
e Sterling, 2010)

• Questionam e comparam o conceito de sustentabilidade adotado pelas empresas e pelos 
cursos. 

• Observam as crenças dominantes sobre sustentabilidade nas organizações. Coloca em 
discussão as suposições dominantes? 

• Criticam o predomínio da dimensão econômica.
• Pontuam e avaliam as ações que as empresas promovem, seus objetivos, intenções 

ocultas e a serviço de quem se dirigem.
• Discutem como a sustentabilidade é incorporada na estrutura organizacional e as relações 

de poder envolvidas.
• Descreve os desafios enfrentados pelos profisisonais no que se refere à sustentabilidade 

em seu campo de atuação, discutindo e questionando seus limite de atuação.
• Dão atenção ao foco das ações das empresas, se em prol do bem individual ou coletivo.
• Problematizam os aspectos da gestão tradicional (unsustainable way of doing business).

Experiências de tranformação para 

sustentabilidade – modelos 

mentais e comportamentos 

(pessoais e práticas de trabalho)

Bases teóricas
(Sterling, 2010; Thomas, 2009; 
Mezirow, 2010; Tomas, Hegarty e 
Holdsworth, 2009) 

• Os alunos transformaram seus modelos mentais? Como? 
ü Há reformulação do entendimento das questões orientadas para 

sustentabilidade?
ü Observa-se ampliação do entendimento das questões orientadas para 

sustentabilidade?
ü Constrõem novos significados?

• Os alunos relatam que transformaram seu comportamento? Como?
• Os alunos conseguem materializar  as experiências de aprendidagem vivenciadas no curso 

na sua prática de trabalho?
• Quais os fatores que facilitam e quais dificultam essa materialização?

COMPONENTES DO CURSO 

Educação crítica e transformadora 

para a sustentabilidade 

Bases teóricas
(Bevan, 2014; Thomas, 2009; 
Kearins e Springett, 2003; 
Antonacopolou, 2010; Brookfield, 
2010; Tomas, Hegarty e Holdsworth, 
2009) 

• Como o cúrriculo foi estruturado? Quais são as temáticas abordadas? 
• O curso tem caráter inter, multi ou trasndisciplinar?
• Quais são as práticas pedagógicas utilizadas: tradicionais e/ou inovadoras? 
• Há um estímulo ao debate reflexivo? O professor abre espaço para diálogos reflexivos? 
• Qual o perfil dos professores? Acadêmico e/ou do ambiente empresarial?
• O processo de ensino-aprendizagem é orientado para reflexão de conteúdo, processo ou 

premissas?
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4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Nesta seção foram abordados os resultados da construção e análise de dados 

empreendidos nos cursos investigados, buscando responder aos objetivos específicos da 

pesquisa. Primeiro foi feita a descrição e análise da proposta pedagógica dos programas. Em 

seguida foram analisados os dilemas desorientadores e os motivos que levaram os alunos a 

buscaram uma experiência formativa nessa área. Na sequência, respondendo ao terceiro e 

quarto objetivos específicos, as experiências de reflexão e transformação dos alunos foram 

analisadas, buscando identificar se, e como as experiências de ensino-aprendizagem se 

materializaram em novas ações ou práticas no ambiente de trabalho desses alunos. Por fim, 

respondendo ao quinto objetivo, foram identificados os elementos dos cursos que 

potencializaram a reflexão crítica e aprendizagem transformadora nos alunos.   

 

4.1 PROPOSTA PEDAGÓGICA DOS CURSOS  

 

4.1.1 Curso Alfa 

 

4.1.1.1 Apresentação do programa 

 

O curso Alfa é oferecido há mais de 13 anos por uma escola de negócios localizada na 

cidade de São Paulo/Brasil. Trata-se de um curso presencial de pós-graduação lato-sensu 

(master), com 480 horas/aula. A iniciativa deste programa nasceu em 2005 dentro do contexto 

do Centro de Estudos em Sustentabilidade da instituição e surgiu por uma demanda das próprias 

empresas. Segundo relato do coordenador, naquela época, o ambiente organizacional estava 

marcado por profundas transformações. Diversos fatores que vinham sendo ignorados pelas 

empresas tornavam-se cada vez mais relevantes, seja por conta de opinião pública, expectativas 

da sociedade, regulação, valoração, impacto sobre custos, riscos operacionais e capacidade de 

operação. Essas mudanças acabaram tornando-se pano de fundo (contexto), mas também 

funcionando como motor, um elemento disparador (driver) para que a sustentabilidade passasse 

a ser discutida no contexto organizacional. Diante disso, as empresas começaram a buscar 

conhecimento e se preparar para operar e se tonarem competitivas no novo ambiente de pressão 

que se formava, e por isso, passaram a demandar profissionais que fossem capazes de lidar com 

os novos desafios impostos.  
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Assim, o curso nasce com o intuito de suprir a demanda das organizações por um gestor 

que possuísse um entendimento mais claro sobre a abrangência da sustentabilidade no que diz 

respeito às suas várias áreas de atuação, e ao mesmo tempo, um repertório para que pudessem 

se relacionar melhor com a gestão, e com isso, avançassem a questão da sustentabilidade para 

outras áreas da empresa.  

Segundo o coordenador, o objetivo do curso é formar um gestor capaz de lidar com os 

desafios da sustentabilidade, os quais envolvem lidar com os aspectos de meio-ambiente e 

sociais, mas mantendo a preocupação com o aspecto econômico. Ao analisar o objetivo 

declarado no site institucional, observa-se que o ponto central da proposta está em demonstrar 

aos alunos o potencial da sustentabilidade como fator estratégico essencial para a obtenção e 

manutenção da vantagem competitiva, bem como apresentar ferramentas que os auxiliam na 

avaliação de resultados, prevenção de riscos e identificação de oportunidades.  

Para atingir o objetivo a que se propõe, o curso adota uma visão abrangente da 

sustentabilidade, de forma que esteja integrada às diversas áreas da empresa. Segundo o 

coordenador, a sustentabilidade empresarial não está resumida a certas práticas de gestão ou a 

melhores técnicas para ganho de produtividade, mas sim pautada em dois pilares: de um lado, 

a capacidade da empresa de avaliar e gerenciar riscos, proteção de valores, geração de valor no 

longo prazo, e de outro, tem a ver com o relacionamento com stakeholders e a responsabilização 

pelos impactos que as empresas podem causar.  

Com relação ao público-alvo, nota-se que uma ampla gama de perfis é considerada: 

empresários, administradores de empresas, operadores do mercado financeiro, consultores, 

auditores, advogados e demais interessados na área de gestão. Não há uma exigência quanto à 

formação ou experiência específica - nem em sustentabilidade e nem em gestão. Exige-se 

apenas que o candidato possua quatro anos de atividade profissional em qualquer área de 

atuação, e espera-se que tenha interesse ou alguma afinidade pelo tema da sustentabilidade.  

Mesmo assim, o coordenador ressalta que pelo histórico do programa, os alunos já têm 

alguma relação com a sustentabilidade, contudo, são profissionais que não tem formação em 

gestão e nem experiência como gestores, e que eventualmente estão começando ou vão começar 

em posições de gestão e desejam entender um pouco mais os conceitos de Administração.  

 
Os alunos gostam de tudo com tempero de sustentabilidade. A expectativa deles 
quando vieram para o curso, o que atraiu a eles, foi o fato de que ele era um curso 
todo estruturado em torno da ideia de sustentabilidade no agregado. Ele não era uma 
massa de macarrão, digamos assim, você tem a mesma massa e só muda o molho. 
Não, eles sabiam que aquilo ali era uma coisa feita com esse ar desde o começo 
(Coordenador 1).  
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Diferente do mestrado profissional em sustentabilidade, que começou a ser ofertado 

pela instituição no ano de 2017 e cujo objetivo é o aprofundamento acadêmico e a reflexão 

sobre sustentabilidade no contexto organizacional, o curso objeto deste estudo não tem por 

objetivo aprofundar a discussão sobre sustentabilidade, mas conectá-la com os temas da gestão. 

Para o coordenador, o objetivo é conseguir que os profissionais que atuam ou vão atuar na área 

da sustentabilidade, em posições de gestão, possam dialogar com o mainstream do negócio. Ou 

seja, a ideia é preparar um profissional preocupado tanto com as questões de ordem econômica 

(mainstream), mas que esteja atento às questões ambientais e sociais que imperam na sociedade 

e influenciam o ambiente dos negócios. 

O histórico, o objetivo, a visão de sustentabilidade adotada, e o público-alvo oferecem 

o teor que o curso assume. O objetivo do programa é oferecer aos alunos um reportório de 

conhecimento e instrumentos para que possam ajudar a empresa a manter-se competitiva, em 

um ambiente que passou a incorporar questões sociais e ambientais, além das econômicas. O 

programa não coloca como intenção declarada discutir o atual modelo econômico, ou 

questionar o que seria considerada uma empresa aceitável no mundo sustentável, tal como 

propõem os teóricos críticos como Springett (2005). Entretanto, busca descontruir o discurso 

idealizado das empresas de se colocarem como agentes que estão entrando no debate da 

sustentabilidade, essencialmente porque estão preocupadas com os problemas sociais e 

ambientais que a sociedade enfrenta. A grande reflexão que o curso deseja potencializar nos 

alunos é que não sejam ingênuos ao ponto de achar que a sustentabilidade está entrando na 

agenda das empresas, “porque elas querem ser boazinhas, mas, essencialmente, porque elas 

querem estar preparadas para operar e ser competitivas nesse novo ambiente que está se 

formando” (Coordenador 3).  

Outro aspecto que pode ser observado é que se trata de um curso de gestão tradicional, 

mas que foi planejado e estruturado em torno da ideia da sustentabilidade. É uma especialização 

em gestão, na qual sustentabilidade entra como uma lente, um frame, necessário ao gestor 

contemporâneo. É um curso onde o profissional vai aprender conceitos de gestão, mas sempre 

com o olhar para as questões ambientais e sociais. A sustentabilidade entra transversalmente 

em todo o conteúdo do curso.  

Pensando em termos de tendência futura do programa, um aspecto identificado na fala 

do coordenador refere-se à definição da identidade do curso, tanto em termos de conteúdo, 

quanto à carga horária e público-alvo. Com a criação do mestrado profissional, o desafio da 

instituição é marcar a identidade do master, para que não haja uma confusão entre os cursos. 
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Segundo o coordenador, o curso Alfa deve ter uma redução de carga horária quando comparado 

ao mestrado. Atualmente, o mestrado contempla 390 horas contra 480 do master. Além disso, 

deve haver uma maior distinção entre o público-alvo. Diferentemente do master, o mestrado 

busca candidatos com experiência profissional mínima de três anos em gestão e 

sustentabilidade e que ocupem uma posição de liderança em sua organização.  

Com relação ao conteúdo do programa, a instituição discute se a formação do repertório 

básico em gestão poderia ser compartilhada com outros cursos ou se tem que ser especializado 

para sustentabilidade. Conforme relatado pelo coordenador, o curso de Administração é 

formado por diferentes especializações (finanças, recursos humanos, marketing, etc), mas 

usualmente a base é comum para todas as áreas. Entretanto, apesar do curso objeto de estudo já 

ter sido estruturado de forma que a sustentabilidade esteja na base de todas as disciplinas 

lecionadas, existe uma discussão dentro da instituição de que seria importante que todos os 

cursos de formação profissional desta escola tivessem a sustentabilidade inserida de forma 

transversal em todas as bases e especializações da Administração. Neste formato, os cursos de 

Administração seriam organizados e pensados com a sustentabilidade inserida no currículo 

desde sua criação.  

  
Então assim, eu vou ensinar gestão de recursos humanos, eu tenho que ter na base da 
gestão de recursos humanos que serve para todo mundo ‘um quê’ de sustentabilidade. 
Eu vou falar de finanças, eu tenho que ter ‘um quê’ de sustentabilidade, eu vou falar 
de logística, operações. Aí o desafio pedagógico é de você dizer como é que na prática 
você faz isso acontecer. De fato, esse é o mundo ideal (Coordenador 1). 

 

Autores como Jacobi (2005), Barbieri e Silva (2011) e Demajorovic e Silva (2012) 

apontam para esta necessidade de se romper as barreiras do conhecimento técnico e 

fragmentado dominante ainda na academia. O objetivo da abordagem interdisciplinar é 

privilegiar as contribuições específicas de cada disciplina, caminhando para um ensino mais 

global e contínuo, que permita alcançar um conhecimento mais abrangente e diversificado. 

Entretanto, a interdisciplinaridade apresenta dificuldades no ensino de Administração, uma vez 

que seus objetivos originais continuam preservados, privilegiando a formação de profissionais 

que busquem a melhor combinação de recursos para obter maior lucratividade e produtividade 

(DEMAJOROVIC; SILVA, 2012; BANERJEE, 2004).  

Para o coordenador, incluir a sustentabilidade de forma interdisciplinar no ensino 

superior é visto como um grande obstáculo, não por conta do conteúdo em si, mas de quem 

ensina. Segundo ele, é possível falar de sustentabilidade sem descaracterizar todas as disciplinas 

de Administração, mas a grande questão é que muitas vezes os docentes não estão dispostos a 
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incorporar o tema dessa forma. Isso porque ainda existe uma visão de nicho. A sustentabilidade 

é vista por muitos como uma moda, um tempero, ou uma coisa dos ‘eco-chatos’.  

 
Existe uma resistência comum e frequente dos professores decorrente de ciúme pelo 
seu campo de conhecimento [...] eles falam, sou professor, eu sei o que eu estou 
ensinando, não preciso que venham me dizer mais coisas (Coordenador 1).  
 

Pensando na questão da transversalidade, o coordenador do curso Alfa afirma que as 

discussões levantadas nos encontros de professores e coordenadores de outros cursos da 

instituição apontam para um desenho de programa no qual a sustentabilidade estaria 

disseminada nas outras áreas da base da Administração, e os alunos funcionariam como 

“agentes provocadores” nessas disciplinas comuns. Desde o início do ingresso dos alunos, estes 

teriam disciplinas de sustentabilidade, assim quando tivessem outras disciplinas ‘tradicionais’ 

de gestão, os próprios alunos poderiam levantar questionamentos e trazer a sustentabilidade 

para a discussão nestas outras áreas core da Administração.   

 
A brincadeira seria os alunos terem, antes de entrar nas matérias de gestão da base 
comum, algumas disciplinas transversais da sustentabilidade, para que, quando 
fossem para as outras disciplinas, eles provocassem esse olhar nas outras disciplinas. 
Eles podiam funcionar como agente provocador, um transversalizador, fazendo 
perguntas. Imagina que você tem uma turma de 40 alunos fazendo uma disciplina 
comum e desses 40, meia dúzia ou mais têm um viés de sustentabilidade e tão privados 
no sentido de que assim, vamos discutir aqui esse viés (Coordenador 1). 

 

Na opinião do coordenador, esse formato poderia ser muito interessante, uma vez que 

provocaria nos alunos que não vieram de curso de sustentabilidade um interesse pelo tema. 

Seria uma maneira de inspirar e engajar outros alunos nesta temática. Esta vantagem foi 

apontada por Rusinko (2010), autora que defende que quando a sustentabilidade é incluída 

dentro de uma estrutura já existente, apenas adicionando a temática como tópico de uma 

disciplina, tem potencial para atingir aqueles alunos que não possuem um interesse prévio pelo 

tema. 

A importância da interdisciplinaridade do tema também foi apontada pela professora 

P1. Para ela, a proposta do curso Alfa é muito interessante e inspiradora, pois não se trata de 

um curso de sustentabilidade apenas. É um curso de Administração no qual aluno tem a 

possibilidade de aprofundar seu conhecimento em sustentabilidade, mas passando primeiro 

pelos conceitos básicos de gestão.  

 
A ideia é que um profissional de sustentabilidade numa empresa, ele tem que primeiro 
ser um gestor, tem que ter formação em gestão, depois formação em sustentabilidade. 
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Por isso, inclusive, eu dou sempre conhecimentos básicos de finanças para depois 
discutir finança sustentável [...] Não pode ser uma especialização, você tem que ser 
um profissional de finanças, de marketing, de RH com conhecimento em 
sustentabilidade. Essa interdisciplinaridade acho que é o fundamento importante da 
sustentabilidade. A ideia é que a sustentabilidade se aplique em todas as áreas da 
empresa, não seja uma área específica (P1). 

 

A esperança da professora P1 é que, no futuro, a sustentabilidade esteja incorporada nos 

cursos em geral, e que deixe de ser um curso específico, e isso é algo que já vem sendo discutido 

pela instituição.  

 

4.1.1.2 Desenho curricular, práticas-pedagógicas e corpo docente 

 

O currículo atual do curso Alfa é composto por 18 disciplinas agrupadas em 4 categorias 

(Quadro 13).  

 

     Quadro 13: Plano de disciplinas do Curso Alfa 
Categorias Disciplinas 

Plano geral sobre 
sustentabilidade 

Estado do Mundo e respostas no campo jurídico-institucional 
Políticas Públicas e Mudanças Climáticas 
Economia e meio ambiente 
Contexto: negócios e desenvolvimento sustentável 
Pensamento Sistêmico 
Sustentabilidade e estratégia empresarial 
Gestão ambiental: do ambientalismo à sustentabilidade 

Disciplinas Temáticas 

Consumo, Marketing e Sustentabilidade 
Gestão de stakeholders e cadeia de valor 
Plataformas Integradas de Gestão da Sustentabilidade 
Desenvolvimento Local 
Finanças Sustentáveis e Investimento de Impacto 

Disciplinas instrumentais Metodologia de Pesquisa: uma tutoria teórica e prática 
Oficina de Negociação 

Gestão e controle 

Administração Estratégica 
Controladoria 
Conceitos em contabilidade 
Governança Corporativa 

      Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos documentos disponibilizados pela instituição  

 

Na primeira categoria estão as disciplinas que apresentam uma visão geral sobre 

sustentabilidade e sua relação com os negócios. São as chamadas disciplinas fundantes do curso 

e tem como objetivo oferecer uma base para os alunos compreenderem a gestão da 

sustentabilidade. No segundo grupo são abordadas questões específicas relacionadas à 

sustentabilidade, como Consumo, Gestão de Stakeholders, Finanças Sustentáveis. O terceiro 

grupo é composto de disciplinas instrumentais que envolvem por exemplo orientação de TCC 
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e metodologias de pesquisa. No quarto grupo estão as disciplinas ligadas à gestão e controle. 

Nesta última categoria inclui-se disciplinas da Administração, que apesar de não focaram 

especificamente em sustentabilidade, os professores são orientados a colocar o olhar sobre o 

tema. Por exemplo, na disciplina Conceitos de Contabilidade os alunos aprendem tópicos como 

partilhas dobradas, crédito e débito, leitura de balanço, demonstrativos de resultados, enfim, 

conceitos básicos de contabilidade. Mas existe também uma discussão sobre como contabilizar 

ativos intangíveis, qual é o efeito de se contabilizar a emissão de créditos de carbono e como 

isso afeta a contabilidade. Controladoria é outro exemplo, inclui-se uma discussão sobre a falta 

de avaliações de risco de longo prazo, de avaliação do patrimônio intangível da empresa e até 

mesmo ética. Apesar de se tratarem de disciplinas mais genéricas, ainda assim existe um esforço 

de incluir a sustentabilidade nesta categoria.  

Na opinião do coordenador do curso, o plano de disciplinas é abrangente em termos de 

conteúdo. Não se caracteriza como um curso de Responsabilidade Social Empresarial e nem 

como um curso de Gestão Ambiental. O foco está em compreender o Triple Botton Line, com 

aulas sobre governança corporativa, gestão de stakeholders, e também aspectos ambientais do 

negócio.  

Ao analisar a ementa de algumas disciplinas, é possível perceber objetivos mais 

orientados para o aspeto pragmático da sustentabilidade, como por exemplo, o exposto na 

disciplina de contabilidade: apresentar os principais aspectos da área contábil financeira, desde 

os relatórios publicados pelas empresas, as informações críticas para a análise financeira e as 

informações para a gestão e avaliação do desempenho que vão além da dimensão econômico-

financeira. Ou ainda como apresentado na disciplina Governança Corporativa, que coloca como 

objetivo examinar e discutir os conceitos e práticas da boa Governança Corporativa e sua 

relação com a estratégia e o desempenho das empresas, e explorar a relação das questões da 

sustentabilidade com o processo de tomada de decisão na alta administração. Em nenhum destes 

objetivos aparecem palavras de natureza mais reflexiva, como analisar criticamente.   

Mesmo assim, nas entrevistas com os docentes, é possível perceber que há uma 

preocupação em levar os alunos a um pensamento mais reflexivo: "o objetivo é fazer eles 

refletirem sobre a complexidade que é fazer um planejamento estratégico, porque eles têm que 

pensar não apenas no que é bom para a empresa, mas fundamentalmente, o que a sociedade 

precisa que as organizações sejam (P3). 

Do ponto de vista da metodologia pedagógica, não existe uma exigência da coordenação 

ou um padrão a ser seguido. Os métodos pedagógicos utilizados em sala de aula variam 

conforme a disciplina e o professor. Na prática, ocorre uma combinação da parte teórica com 
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atividades mais interativas. Os professores buscam estimular a interação, a troca de 

experiências e o debate em sala, sempre com muita exposição de casos práticos.  

Nas visitas feitas, observou-se que, nas salas de aula, as cadeiras não se encontram 

distribuídas da forma tradicional, uma em frente à outra. Os alunos ficam posicionados em 

linha, lado a lado, mas o professor ainda fica na frente da sala, e as carteiras direcionadas a ele, 

reforçando a ideia de hierarquia e o enfoque numa pedagogia mais cooperativa, e menos 

colaborativa e transformativa (MOORE, 2005) 

A fala dos professores ressalta o interesse em tentar aproximar a temática da realidade 

dos alunos. Isso porque, segundo P3, a maioria dos alunos quando chega ao curso não tem uma 

noção da dimensão da sustentabilidade, de todos os assuntos que ela abrange, e de como pode 

ser trabalhada dentro das empresas. "Quando a gente fala em sustentabilidade é muito difícil 

para os alunos dimensionarem isso, parece que a gente está falando simplesmente de ser ético, 

de ser bom, de fazer o que é bom para a natureza. Claro, tudo isso faz parte, mas não é só isso. 

E se a gente não fizer, o que acontece?".  

A professora P1 conta que não tem um método pedagógico muito estruturado para 

lecionar sua disciplina, até porque não possui uma formação pedagógica para isso. Entretanto, 

busca se colocar no lugar do aluno e pensar sobre as dificuldades que ele tem para aprender. 

Tomando como base na sua experiência como aluna, a professora tenta definir quais considera 

as melhores ações didáticas para potencializar o aprendizado.  

Assim como a avaliação de cada uma das disciplinas, que segue um padrão tradicional 

(atribuição de pesos variando entre exercícios individuais e em grupo, trabalho final, 

participação em aula), na avaliação final do curso os alunos precisam desenvolver um trabalho 

'tipo TCC', que é geralmente feito individualmente e o tema é escolhido pelos alunos de acordo 

com seu interesse. O coordenador ressaltou que não se trata de um TCC que vai ser publicado 

ou que precise ter uma contribuição acadêmica; também não tem apresentação para banca 

avaliadora. A maioria desses trabalhos é um plano de negócio, uma discussão sobre questões 

específicas da área ou revisão bibliográfica. Entretanto, esse é um aspecto que o programa vem 

tentando mudar. Apesar de não ter um viés acadêmico, o curso está buscando incorporar uma 

atividade de pesquisa para os trabalhos. 
 

A gente quer que ele acabe desenvolvendo um pouco mais essa habilidade que 
eventualmente ele não formou em nenhum outro lugar, de pesquisar, ler e interpretar. 
Estruturar uma argumentação como um projeto de pesquisa mesmo (Coordenador 2). 
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O objetivo do trabalho final do curso está passando de uma proposta aplicada para um 

texto mais acadêmico, e o orientador tem como responsabilidade auxiliar o aluno a estruturar 

seu raciocínio e desenvolver sua capacidade de pesquisa, como indivíduo que reflete e 

argumenta.  

O professor da disciplina Metodologia de Pesquisa defende que, independentemente da 

natureza do trabalho, teórico ou prático, o objetivo é tornar o trabalho algo relevante para a vida 

do aluno: 

 
Eu sempre vi o TCC como uma ferramenta de transformação. Sempre deixei isso 
muito claro para os alunos, que existe um compromisso de entregar o trabalho, é um 
compromisso institucional que faz parte do curso, mas muito mais que um 
compromisso, deve ser algo que sirva realmente ou que seja significativo para a vida 
da pessoa, para a vida profissional, ou para a vida como um todo, que faça sentido 
(P2).  

 

Para este professor, esta disciplina, juntamente com as orientações do trabalho final, 

desempenham um papel estratégico na educação dos profissionais, não pelo conhecimento em 

si, mas pelo estímulo que pode oferecer ao aluno para que ele desenvolva um trabalho de 

qualidade, que agregue algo na sua vida pessoal e/ou profissional.  

No que se refere ao corpo docente, os professores foram selecionados pela expertise em 

suas áreas de atuação, e também de acordo com sua afinidade com o entendimento de 

sustentabilidade que é adotado no programa. Vale mencionar que apesar de não existir um 

conceito de sustentabilidade esposado pelo curso, conforme explicado na seção anterior, o tema 

é entendido a partir da ótica do triple bottom line – equilibrando aspectos do meio-ambiente, 

social e econômico – e colocando a sustentabilidade como fator estratégico essencial para a 

obtenção e manutenção da vantagem competitiva.  

Sendo assim, boa parte dos professores é da própria instituição. Outros não são 

necessariamente professores da escola, mas atuam como pesquisadores ou coordenadores 

fazendo parte da equipe do Centro de Estudos em Sustentabilidade ao qual o curso está 

vinculado. Outra parte do corpo docente é composta por professores externos especialistas no 

tema, que não tem vínculo nem com a instituição nem com o centro de estudos, mas 

compartilham da mesma perspectiva sobre o tema.   

Faz-se importante tecer um comentário sobre essa posição da instituição. Quando o 

coordenador coloca que seleciona docentes por compartilharem a mesma visão da instituição, 

isso pode levar o curso a uma espécie de padronização, a um olhar único, que pode influenciar 

a aprendizagem dos alunos. Por mais que o plano de disciplinas seja abrangente, e que cada 
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professor possa trazer para suas aulas um aspecto diferente de acordo com sua área de 

conhecimento, corre-se o risco de limitar os alunos a enxergarem a sustentabilidade apenas no 

escopo da visão de subsunção ou na visão interligada do triple bottom line, conforme apontam 

Kurucz, Colbert e Marcus (2013) representada na figura 5 do referencial teórico, ou ainda, a 

não enxergarem o tema sob diferentes perspectivas (frames) em mente.  

 

4.1.1.3 Desafios enfrentados pelo curso 

 

Com relação aos desafios enfrentados, o primeiro deles refere-se à diminuição da 

demanda de alunos. O coordenador ressaltou a dificuldade de formar turmas com o perfil 

desejado e com disponibilidade e tempo para comparecer às aulas. Segundo ele, as turmas eram 

maiores no passado e aponta alguns possíveis motivos para isso. O primeiro pode estar atrelado 

ao aumento da concorrência, uma vez que outras instituições de ensino passaram a ofertar 

cursos voltados à sustentabilidade. Outro motivo tem relação com a crise financeira que o país 

vem enfrentando. Em momentos como este é comum que as pessoas e as empresas cortem 

despesas com treinamento e formação. O terceiro está relacionado à diminuição na procura por 

profissionais com esta formação pelas próprias empresas. O quarto motivo tem a ver com o 

perfil do público-alvo do curso. Por ser tratar de pessoas mais jovens que não atuam em cargos 

de gestão, talvez possam disponibilizar de menos recursos financeiros para investir em sua 

formação.  

No que se refere ao perfil do público-alvo, uma das professoras entrevistadas relatou 

que vem percebendo uma mudança no perfil dos profissionais que buscam um curso de 

sustentabilidade. Ela afirma que há alguns anos, quando a sustentabilidade entrou na agenda 

das empresas e foram surgindo cursos nesta área, o público era composto por profissionais mais 

experientes e que estavam em níveis hierárquicos mais altos. Isso porque, como se tratava de 

algo novo, e as empresas tinham poucos profissionais qualificados para lidar com o tema, quem 

buscava estes cursos eram diretores e gerentes que já possuíam experiência profissional e 

formação acadêmica. Entretanto, como o tema já está mais difundido dentro das empresas, há 

um acúmulo de conhecimento e aprendizado, ela observa um processo de ‘juniorização’ do 

tema dentro das empresas. O que antes estava mais atrelado à gestão, atualmente está mais 

atrelado às funções técnicas. 

 
Nos primeiros anos eram diretores de empresas, nos últimos eram estagiários [...] Os 
profissionais que buscam um curso de sustentabilidade hoje em dia são pessoas menos 
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experientes e que atuam em cursos de menor nível hierárquico [...] Raramente hoje 
aparece um gerente, geralmente é um analista (P1).   

 

Essa mudança no perfil do público de cursos em sustentabilidade faz surgir uma reflexão 

sobre o caminho que a sustentabilidade está tomando dentro das organizações. Embora possa 

haver uma conotação positiva, de que o tema já chegou às bases, por outro lado pode significar 

sua marginalização. A consequência desse processo de juniorização e de tratamento técnico, 

faz com que o tema não esteja internalizado ou valorizado na cultura da empresa. Assim, a 

sustentabilidade pode perder força e ficar dependente dos interesses pessoais dos profissionais 

e limitar-se a ações muito pontuais, como economia de energia, reuso da água, separação do 

lixo.  

Importante salientar que esse processo de ‘juniorização’ pode estar atrelado também ao 

fato da sustentabilidade não estar inserida de forma interdisciplinar e transversal no ensino de 

gestão. Muito frequentemente, os cursos de pós-graduação em gestão não incluem 

sustentabilidade em seu conteúdo. Como relatado pelo coordenador, a sustentabilidade não está 

embutida no repertório básico do ensino de gestão. Essa desconexão entre os temas acaba 

criando dois perfis de profissionais: os de sustentabilidade e os gestores, e sustentabilidade 

passa a ser vista como responsabilidade dos níveis mais técnicos e analíticos dentro da estrutura 

organizacional, não de gestores e diretores.  

O segundo desafio enfrentado pelo curso apontado pelo coordenador está relacionado à 

má formação dos alunos, reflexo de uma dificuldade estrutural do Brasil. Muitos deles não têm 

uma formação sólida do ponto de vista conceitual e acadêmico, possuem uma visão prática da 

gestão e uma enfraquecida visão teórica-conceitual. No que se refere especificamente ao curso, 

o coordenador aponta que os alunos possuem dificuldade de proceder às leituras prévias, seja 

por falta de tempo ou hábito de leitura. Isso acaba se refletindo na produção dos alunos, que 

muitas vezes é pouco elaborada em termos de visão de conjunto. Outro ponto de destaque é que 

as disciplinas são oferecidas à noite, duas vezes por semana, e assim, em algumas situações, os 

alunos tem que fazer disciplinas salteadas e não conseguem manter o ritmo total no curso, o 

que acaba também afetando sua aprendizagem. 

Esta percepção sobre a má formação dos alunos como uma consequência do sistema 

educacional brasileiro é compartilhada por outros professores do curso.  

 
Desde o ensino fundamental, a gente não tem uma formação ou uma educação 
científica; a gente não aprende nas escolas. Existem exceções, mas de um modo geral, 
as escolas não estimulam o espirito crítico e científico. Você aprende um conteúdo, 
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você aprende a decorar esses conteúdos, mas se aprende muito pouco, desde pequeno, 
sobre como pesquisar, como questionar alguma coisa (P2).  

 

Diante dessa dificuldade, o docente acredita que os alunos não conseguem perceber a 

importância da pesquisa para seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Segundo este 

professor, há uma desvinculação muito grande entre academia e empresa. Em geral, a 

aprendizagem vivencial ou experiencial não é comumente explorada nas escolas brasileiras e, 

assim, o aluno não consegue conectar a pesquisa (academia) com a prática (empresa), o que 

leva a uma percepção de que a pesquisa não será importante para sua prática profissional, 

independentemente da sua área de atuação. 

A professora P1 comenta que durante sua atuação no curso teve que mudar sua forma 

de avaliação, por conta da dificuldade apresentada pelos alunos em ler textos e elaborarem 

resenhas críticas.   

 
Eu sempre dava um conjunto de textos para o pessoal ler para a aula e o trabalho era 
fazer uma resenha desse texto. Mas eu percebi que eles tinham muita dificuldade de 
interpretar os textos, criar algo a partir dessa interpretação[...] isso é uma tarefa mais 
de pesquisa que as pessoas não estão acostumadas [...] A regra era que os textos não 
podiam ter mais de uma página, isso para desenvolver a capacidade de síntese, de 
reflexão. O aluno tinha que ler um texto com 10 páginas e fazer uma síntese do 
conteúdo daquele texto. Só que as pessoas fazem um resumo e não uma análise crítica 
do texto (P1).  

 

A dificuldade estrutural do ensino básico brasileiro em desenvolver nos alunos um 

espírito crítico e investigativo, acaba se refletindo no ensino superior. "A grande maioria dos 

alunos vem como uma base muito fraca no que se refere à sua capacidade de refletir 

criticamente" (P1). Em curso de gestão tradicionais, essa realidade não é diferente (PAULA; 

RODRIGUES, 2006), e algo semelhante ocorre quando se incorpora sustentabilidade nos 
currículos formais das escolas de negócios. Nas propostas de incorporação, conteúdo e prática 

na maioria das vezes não se apresentam de forma a estimular os alunos à reflexão, ao 

pensamento crítico e à ação (DEMAJOROVIC; SILVA, 2012; BEVAN, 2014).  

Por meio da narrativa do coordenador e dos professores é possível observar que há uma 

conscientização sobre essa problemática e uma tentativa, mesmo que inicial e pontual, de 

fomentar a capacidade argumentativa e reflexiva no curso, tanto no decorrer das aulas como no 

trabalho final. De forma resumida, os principais desafios enfrentados pelo curso foram: (a) 

diminuição da demanda de aluno; (b) juniorização da temática; (c) má formação de base do 

aluno; (d) baixa capacidade de reflexão crítica e experiência de pesquisa; e (e) mudança de 

perfil dos profissionais.  
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4.1.1.4 Expectativas do programa com relação à reflexão e aprendizagem dos alunos 

 

As expectativas do curso em relação à reflexão e aprendizagem dos alunos está pautada 

em dois pilares. O primeiro pilar tem a ver com a capacidade do aluno de dominar os 

instrumentos, a linguagem e o conhecimento sobre sustentabilidade, para que sejam capazes 

não somente de perceber e tangibilizar os riscos inerentes às empresas, mas também que saibam 

colocar esse conhecimento em uma linguagem de fácil entendimento para as empresas. 

Segundo o coordenador, os alunos já chegam no curso com um repertório de considerações 

éticas, contudo não sabem como mensurar isso, ou colocar de uma maneira que consigam 

apresentar para a empresa, ou ainda, não conseguem fazer esse reportório dialogar com a 

linguagem empresarial.  

Na opinião do coordenador, o programa busca desenvolver nos alunos a capacidade de 

argumentar e usar o conhecimento para conectar suas inquietações em relação à 

sustentabilidade ao negócio, mas não a partir de uma visão utilitarista. Não é uma questão de 

ensinar os alunos a traduzirem todo seu argumento em ganhos financeiros (dinheiro), mas sim, 

que tenha uma visão sistêmica, abrangendo todos os lados do processo. Espera-se que o aluno 

consiga entender que um determinado argumento ético tem que ser trabalhado para se conectar 

a um argumento pragmático, mas nem por isso o lado ético vai ser esvaziado ou deslocado para 

segundo plano. "Fazer o aluno lidar com esses dois aspectos (ética e pragmatismo) é a tradução 

da aprendizagem ideal" (Coordenador 1). O intuito é fazer o aluno chegar ao final do curso 

sendo capaz de interagir com as empresas e suas diversas áreas, e ao mesmo tempo, entendendo 

criticamente o que está fazendo e onde está inserido, de forma que não se afaste da essência, da 

raiz da sustentabilidade. 

O segundo pilar está relacionado à ideia de desenvolver uma visão não maniqueísta da 

sustentabilidade, no sentido de bem e mal, certo e errado. O coordenador espera que aluno 

entenda que, independente das convicções que possui, precisa compreender a lógica pela qual 

uma empresa opera e ser capaz de interferir com essa lógica. 

 
Não é sair achando que as empresas são todas malvadas e elas só querem explorar o 
planeta (Coordenador 1). 

 

O programa busca fazer o aluno refletir sobre a relação tensa da sustentabilidade com a 

empresa ou com os stakeholders de uma forma não dualista. Para o coordenador, a capacidade 
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do aluno de refletir sobre isto vai depender da maneira como ele internaliza essa visão e dialoga 

com os seus anseios, inquietações e com sua ética. 

Quando questionado se tinha conhecimento de como os alunos lidam com as reflexões 

e aprendizagens que emergem no curso e como isso impacta a vida profissional, o coordenador 

explicou que existem três tipos de comportamento que podem ser identificados. O primeiro 

refere-se ao grupo de alunos que decide largar o emprego, por achar que não tem espaço na 

empresa para desenvolver esse potencial e explorar as coisas que estão aprendendo. No outro 

grupo, estão aqueles que adotam uma postura mais cética, no sentido de se conscientizar que 

sustentabilidade é importante, mas com uma compreensão de que no fim o importante é a 

capacidade de traduzir argumentos em números. “Esses alunos procuravam não se iludir com a 

ideia de que é possível melhorar ou mudar o cenário” (Coordenador 1). Já o terceiro grupo 

consegue questionar e visualizar como melhorar o ambiente em que atuam, sem 

necessariamente romper ou se submeter completamente ao sistema. Esses alunos conseguem 

qualificar seus diálogos e trabalhar melhor essa situação dentro das empresas. Apesar de não 

possuir um controle sobre esses dados, o coordenador acredita que a maioria dos alunos do 

curso se enquadra neste último grupo.  

O curso não mantém um acompanhamento contínuo de egressos, no sentido de manter 

contato com os alunos após a realização do curso, e o coordenador não soube explicar o motivo 

pelo qual isso não vem sendo feito, mas considera esse um ponto importante e algo a ser 

pensado no futuro. 

A partir da fala do coordenador, é possível observar que as expectativas do curso com 

relação à reflexão e aprendizagem dos alunos podem ser analisadas a partir de duas dimensões: 

(1) domínios de aprendizagem: fomentar nos alunos a capacidade de tangibilizar práticas, saber 

comunicar e dialogar com o universo empresarial; e (2) visão da sustentabilidade: desenvolver 

nos alunos uma visão não dualista da sustentabilidade (bem ou mal) e ajudá-los a identificar e 

lidar com as diferentes posturas em relação ao tema (pessimismo x ceticismo x otimismo; ética 

x pragmatismo).   

Diante do exposto, faz-se importante tecer alguns comentários. Quando se lê frases do 

tipo ‘aluno precisa compreender a lógica pela qual uma empresa opera e ser capaz de interferir 

com essa lógica’, ou ‘dominar os instrumentos, a linguagem e o conhecimento sobre 

sustentabilidade para tangibilizar riscos’, algumas críticas poderiam ser tecidas, no sentido de 

que o curso não se propõe a fazer o aluno refletir criticamente questionando modelos e práticas 

gerenciais, ou questionando a razão de existência das empresas. Entretanto, é importante 

lembrar que o curso é oferecido dentro de uma escola de gestão, que tem o foco em preparar 
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profissionais para trabalharem dentro de organizações empresariais, que ainda estão orientadas 

pela ótica do capitalismo.  

Assim, há de se considerar a realidade profissional dos participantes deste curso, o seu 

ambiente de atuação, e considerar que se tratam de sujeitos atravessados por contradições, que 

sofrem pressão para garantir rentabilidade e retorno financeiro para as organizações, ao mesmo 

tempo que tem suas próprias inquietações e valores com relação à sustentabilidade. 

Da mesma maneira que Springett (2005) coloca que ensinar sustentabilidade a partir de 

uma teoria crítica pode ser um grande desafio para os professores de Administração, na medida 

em que podem surgir dificuldades políticas e consequências para suas carreiras, a realidade 

desses alunos e profissionais não é diferente. É importante considerar que se um profissional 

chegar na empresa onde trabalha, questionando o capitalismo, as relações de poder, defendendo 

que a empresa não deve focar somente no lucro, e com uma visão ultra-inovadora de empresa 

sustentável, se for uma empresa muito tradicional orientada pela lógica econômico-financeira, 

muito provavelmente sua atuação será minimizada e poderá enfrentar consequências.  

 

4.1.1.5 Perfil da turma analisada 

 

Em relação ao perfil dos alunos, a pesquisa buscou identificar quem são as pessoas que 

buscam um curso em sustentabilidade, onde atuam, qual atividade exercem e se tem experiência 

em sustentabilidade. O quadro 14 traz um resumo do perfil dos alunos.  

O quadro mostra que a turma analisada é de maioria jovem com idade média de 36 anos, 

não havendo predominância de gênero. A área de formação dos alunos é bem diversificada e a 

maioria já possui pós-graduação principalmente nas áreas de Marketing e Gestão, Gestão de 

Projetos, Administração, e Arquitetura e Urbanismo. Outros possuem especialização em áreas 

relacionadas à sustentabilidade: Sustentabilidade das Edificações; Meio Ambiente e Paz; 

Sustentabilidade; e Direito Ambiental. Os alunos têm atuação profissional em diversos setores: 

Construção Civil; Consultoria Financeira, Consultoria em Sustentabilidade; ONGs e 

Empreendedores. Boa parte dos alunos participantes da pesquisa, sua área de atuação ou as 

atividades desempenhadas no seu trabalho tem alguma relação com sustentabilidade, direta ou 

indiretamente. Apesar da tendência de mudança no perfil do público alvo dos cursos de 

sustentabilidade observado pela professora P1 no que se refere à juniorização, pode-se notar 

que entre os doze alunos entrevistados, considerando aqueles que forneceram informação 

quanto ao nível hierárquico, havia dois gerentes e dois coordenadores. Os demais, que exerciam 

atividade profissional, eram empreendedores ou consultores.  
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Quadro 14: Perfil dos participantes do curso Alfa 

N. Idade Sexo Setor de atuação Nível 
hierárquico 

Tempo 
no 

cargo 

Área de 
Formação 

(Graduação) 

Área de Formação 
(Pós-Graduação) 

A1 40 F 
Empreendedora no 
ramo têxtil voltado 
à sustentabilidade 

N/A* N/A Desenho 
Industrial Marketing e Gestão 

A2 32 F 

ONG voltada ao 
desenvolvimento 
pessoal, social e 
profissional de 

jovens em situação 
de vulnerabilidade 

social 

N/A 9 meses Administração Sustentabilidade 

A3 42 F Não estava 
trabalhando N/A N/A Direito Direito Ambiental 

A4 41 M Construção civil Coordenador 11 anos Engenheiro 
Civil 

Gestão de Projetos 
na construção civil 

A5 35 F Consultoria 
Financeira Gerência 5 anos Estatística MBA em 

Administração 

A6 30 F Consultoria em 
sustentabilidade N/A 6 meses Arquitetura Sustentabilidade 

nas Edificações 

A7 31 M Não estava 
trabalhando N/A N/A Administração N/A 

A8 37 M 

Trading e 
investimento nos 

setores de 
mineração, 

transporte, químico, 
entre outros 

Coordenador 
de 

planejamento 
estratégico e 

diretor 
financeiro da 

fundação 
corporativa da 

empresa 
multinacional 

1 ano e 
meio 

Engenharia 
Elétrica 

Meio Ambiente e 
Paz 

A9 48 M Autônomo N/A S/I** Engenharia 
Florestal N/A 

A10 44 M Consultoria em 
Construção civil Gerência 1 ano e 

meio Arquitetura Arquitetura e 
Urbanismo 

A11 28 F Logística para 
sustentabilidade S/I S/I S/I S/I 

A12 33 F 
Consultoria em 

gestão, finanças e 
sustentabilidade 

Consultora 1 ano e 
7 meses 

Administração 
Pública  N/A 

* N/A – não se aplica 
** S/I – sem informação  
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas entrevistas e roteiro de perguntas 

 

4.1.2 Curso Beta  

 

4.1.2.1 Descrição do programa 

 

O curso Beta é oferecido há mais de 10 anos por uma instituição de ensino particular 

localizada na cidade de São Paulo/Brasil. Trata-se de um curso de pós-graduação lato-sensu 

com carga horária de 366 horas/aula, sendo que 318 são presenciais e 48 horas à distância. Este 
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programa nasceu da iniciativa de outro curso oferecido pela instituição, que era vinculado à 

área de Desenvolvimento Social. Tratava-se de um curso de Projetos Sociais o qual tinha um 

olhar voltado para as questões da sociedade civil e de políticas públicas, mas já trazia alguns 

elementos relativos à gestão das empresas em sua proposta.  

Percebendo a necessidade de criar um curso que fosse mais focado nas questões sociais 

e ambientais dentro do ambiente organizacional, a instituição desenvolveu o primeiro projeto 

pedagógico do curso Beta, que se chamava Curso de Responsabilidade Sócio-Ambiental 

Empresarial. Em 2011, o nome do curso foi alterado para Gestão para a Sustentabilidade, e em 

2013, a instituição atualizou novamente a nomenclatura do curso, incluindo o termo 

responsabilidade social empresarial. Segundo o coordenador, essa alteração fez com que o 

curso ficasse mais alinhado às expectativas dos profissionais que enfrentam os desafios da 

responsabilidade social e da sustentabilidade dentro das empresas. 

O objetivo do curso Beta declarado em seu site institucional é capacitar profissionais 

para atuarem como líderes na incorporação de princípios e valores da responsabilidade social e 

da sustentabilidade na gestão das organizações do setor privado, público e terceiro setor, 

utilizando estratégias para o relacionamento e envolvimento de todos os públicos interessados.  

No próprio nome do curso como também no seu objetivo, reponsabilidade social 

empresarial e sustentabilidade aparecem como duas expressões distintas, que conforme explica 

o coordenador, responsabilidade social empresarial e sustentabilidade são propositadamente 

trabalhados a partir de uma relação de meio e fim: sustentabilidade é entendida como o alvo, o 

fim, aquilo que se quer atingir, e a responsabilidade social empresarial é o meio para atingir tal 

fim.  

Em sua concepção, o curso parte de uma discussão sobre desenvolvimento sustentável 

(DS), que conforme explica o coordenador, é entendido como uma “discussão política que se 

dá na esfera multilateral de estados nacionais, políticas públicas, e políticas de governo” (C2). 

A partir desse entendimento, a sustentabilidade é compreendida como a materialização prática 

da discussão política sobre o DS no mundo do trabalho. No projeto pedagógico do curso fica 

destacado que a sustentabilidade é compreendida e ensinada pela ótica do Triple Bottom Line 

de John Elkington, e só é possível de ser atingida, se houver uma mudança nos modelos de 

gestão da empresa. E a responsabilidade social empresarial é justamente a forma de gestão 

utilizada para se buscar a sustentabilidade no plano futuro. A figura 14 ilustra como estes termos 

são compreendidos no curso.  
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Figura 14: Entendimento sobre DS, Sustentabilidade e RSE no curso Beta 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base em dados secundários 

 

O curso busca fugir da adjetivação do termo sustentável. Para o coordenador, essa 

adjetivação é uma percepção comum, e por isso, não é algo que pode ajudar os profissionais a 

entenderem e instrumentalizarem as ações para a sustentabilidade dentro das empresas. 

 
Se um dia pudesse existir uma liderança sustentável, me diga qual é o caminho, porque 
eu quero comprar isso. Eu costumo brincar, a gente vai no mercado e pede 100 gramas 
de sustentabilidade e me torno um profissional de sustentabilidade. Não é isso, a gente 
não acredita nessa concepção (Coordenador 2).  

 

O público-alvo deste curso são profissionais com ensino superior completo, das diversas 

áreas do conhecimento, que atuem, preferencialmente, em empresas privadas, no setor público 

ou em organizações da sociedade civil, e que apresentem interesse na incorporação dos valores 

e princípios da responsabilidade social e da sustentabilidade em suas práticas de gestão. 

No que se refere às mudanças enfrentadas pelo curso, a primeira destacada pelo 

coordenador foi no próprio título, conforme já mencionado anteriormente. Ao incluir a 

responsabilidade social empresarial, o curso sai de uma discussão socioambiental e inclui uma 

discussão focada no mundo da gestão. 

A outra alteração importante que ocorreu foi a incorporação de uma carga horária 

voltada para o ensino à distância (EaD). Essa mudança ocorreu em nível institucional, não foi 

exclusiva do curso Beta. A instituição desenvolveu uma diretriz destacando no projeto 

pedagógico que todo curso, ainda que seja presencial, deve conter uma parte da sua carga 

horária à distância. O curso Beta é considerado, portanto, um programa híbrido (em torno de 

80% da sua carga horária presencial e 20% à distância).  
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Quando a entrevista com o coordenador foi realizada em agosto de 2017, ele declarou 

que em janeiro de 2018 haveria uma nova alteração no projeto pedagógico, e muito 

provavelmente a questão da carga horária à distância deveria mudar novamente, havendo uma 

redução da carga horária EaD neste curso em específico. Isso porque o coordenador entende 

que quem compra o presencial, quer um curso presencial em sua totalidade. Esse híbrido atende 

em alguma parte alguns ditames de cargas horárias obrigatórias, que serve muito bem para o 

conjunto dos programas da instituição, mas não para o curso Beta. 

A terceira grande mudança foi de caráter pedagógico, tanto com relação ao conteúdo 

como ao método. No primeiro movimento do projeto pedagógico tinha-se uma concepção que 

vinha da área do direito, a questão da regulação e das leis era fortemente incluída no currículo. 

Atualmente, os temas estão presentes, mas não como era trabalhado no passado. 

Já a mudança metodológica tem a ver com o trabalho de conclusão do curso (TCC). No 

início do programa, os alunos entregavam uma versão do projeto somente no final do curso. A 

partir da alteração que estava prevista para ocorrer no ano passado, o TCC passaria a ser um 

componente curricular, tendo uma carga horária específica dentro dos 20% de horas do EaD, 

sendo abordado transversalmente em todos os módulos. 

Pensando em termos de perspectiva de futuro, apesar do curso destacar que a questão 

instrumental não é o objetivo fim do curso, mas sim o desenvolvimento da capacidade crítica 

reflexiva dos alunos, o curso sente uma necessidade de se concentrar mais na questão 

instrumental. Isso porque os alunos normalmente não têm uma formação específica prévia em 

sustentabilidade, e frequentemente são oriundos de diferentes áreas de conhecimento, cientistas 

sociais, cientistas políticos, administradores, economistas, advogados, engenheiros. "Quando 

essas pessoas passam a atuar dentro das empresas, elas são requisitadas para conduzirem a 

agenda de responsabilidade social, e assim surge uma demanda por competência instrumental, 

no como fazer e não apenas no por que fazer" (Coordenador 2). Estes profissionais têm que 

entender sobre os relatórios de sustentabilidade, instrumentos de regulação, certificações, e por 

isso o curso advoga para uma tendência de buscar um deslocamento do foco crítico para 

enfatizar o campo instrumental.  

Segundo o coordenador, uma possível explicação para esse movimento, está no fato de 

que o tema da sustentabilidade não é mais novidade. Há mais de 10 anos quando o curso iniciou, 

era necessário você ter protagonistas para incorporar os temas no campo da gestão. Atualmente, 

esses temas já estão presentes dentro das empresas, seja incorporado na cadeia de valor, ou pela 

pressão de fornecedores, consumidores.  
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No início das contratações, no início da virada do século, a gente observou que as 
empresas não tinham absolutamente nada ou era muito pequena suas ações e elas 
contratavam profissionais para alavancar o tema dentro da organização. Esse 
componente de protagonismo era muito forte, dessas lideranças todas. Mas hoje não, 
hoje as empresas estão desejando técnicos, nessa área.  

 

Como o cenário de mobilização e engajamento, a ordem que havia de protagonismo e 

formação de lideranças já existe, e a ênfase agora deve estar em como operacionalizar esse 

debate. Essa visão corrobora com a juniorização do tema dentro das empresas observada pelo 

curso Alfa.  

Segundo o coordenador do curso, os programas em alguma medida se concentram em 

apresentar todo um instrumental e fazer um mosaico de coisas que não estão necessariamente 

alinhados com a realidade das organizações, e o curso busca superar essa lacuna. Além disso, 

busca abrir um espaço para se pensar responsabilidade social e sustentabilidade na área de bens 

e serviços, não somente em grandes empresas.   

 
Eu estou discutindo os dois eixos na hotelaria, eu estou discutindo aqui no escritório 
da contabilidade, na pequena mecânica (Coordenador 2).  

 

O curso tem porta aberta para discutir esses temas no sentido mais ampliado do campo 

prático do trabalho, independentemente do setor de atuação ou porte da empresa.  

 

4.1.2.2 Desenho curricular e corpo docente 

 

O curso é estruturado em módulos que são definidos de acordo com sua natureza 

(instrumental, diagnóstico, gestão e projeto de intervenção), e cada um deles é composto por 

componentes curriculares (Quadro 15). Os módulos são oferecidos na sequência em que estão 

ordenados, exceto o Módulo IV, que é ofertado transversal e simultaneamente aos demais. 
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Quadro 15: Plano de disciplinas do Curso Beta 
Módulo Componentes Curriculares 

Módulo I – Caráter Diagnóstico- Análise 
de contexto da responsabilidade social 

empresarial e da sustentabilidade 

Contexto: Estado, mercado e sociedade civil  
Responsabilidade Social Empresarial 
Desafios e perspectivas da sustentabilidade 
Projeto de Intervenção  

Módulo II – Caráter Instrumental-  
Ferramentas de gestão para a 

responsabilidade social empresarial e 
sustentabilidade 

Cultura de Avaliação e Aprendizagem 
Dimensão Ambiental 
Planejamento e Estruturação de Sistemas 
Engajamento de partes interessadas  
Projeto de Intervenção 
Atividades Complementares 

Módulo III - Caráter de Gestão- Gestão 
para a responsabilidade social empresarial 

e sustentabilidade 

Gestão para Responsabilidade Social Empresarial e 
Sustentabilidade  
Estratégias de Incorporação 
Governança e Gestão 
Gestão e Inovação 
Carreira e Perfil 
Projeto de Intervenção 

Módulo IV - Projeto de intervenção Projeto de Intervenção  
Fonte: elaborado pela autora, com base na análise documental do projeto pedagógico 

 

O Módulo I aborda aspectos relacionados à análise de contexto, e busca fomentar uma 

avaliação crítica dos modelos de gestão e cultura organizacional, além de discutir os interesses 

dos diversos públicos envolvidos na perspectiva dos valores e princípios da responsabilidade 

social empresarial e da sustentabilidade. O intuito deste módulo é fundamentar a realização de 

diagnósticos e avaliações. O Módulo II apresenta e discute as ferramentas socioambientais 

existentes (planejamento, avaliação, comunicação e prestação de contas), com o objetivo de 

avaliar sua adequação aos diversos contextos organizacionais. O Módulo III tem foco no 

planejamento e discussão de estratégias de atuação para integrar os princípios e valores da 

responsabilidade social empresarial e da sustentabilidade na gestão das organizações.  

Finalmente, o Módulo IV orienta a elaboração de projetos de intervenção para a gestão 

das organizações em sintonia com os princípios e valores da responsabilidade social 

empresarial e da sustentabilidade. O módulo IV perpassa todos os módulos, criando condições 

para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Segundo o coordenador, a 

vantagem é que o aluno vai desde o primeiro módulo desenvolvendo seu trabalho final, e isso 

dilui a ansiedade e possibilita a sistematização do conhecimento ao longo do processo de 

aprendizagem. O TCC situa-se como eixo integrador do currículo para o qual devem convergir 

todos os demais componentes curriculares, materializando assim, a interdisciplinaridade 

pretendida no projeto pedagógico do curso.  

O TCC é desenvolvido na forma de um Plano de Intervenção. Para isso, são constituídos 

grupos de no máximo três alunos. Durante seu desenvolvimento, cada grupo tem seis horas de 
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orientação com um professor designado. O trabalho é elaborado a partir das diversas reflexões, 

registros, sínteses e projetos entregues ao longo do curso. O Plano de Intervenção simula a 

implantação de um projeto de gestão para a responsabilidade social empresarial e 

sustentabilidade em uma organização real. Esse projeto é montando com base em dados 

secundários disponíveis nos sites das empresas ou em relatórios públicos. A escolha da 

organização fica a critério do grupo, e o trabalho é supervisionado pelo coordenador do curso.  

De forma semelhante ao curso Alfa, os métodos pedagógicos utilizados em sala de aula 

variam conforme a disciplina e o professor. Nas conversas com os docentes foi possível 

observar que eles buscam ao máximo trazer a discussão teórica e conceitual para a prática, 

fazendo uso de diferentes atividades, como apresentação de vídeos, visitas, atividades que 

simulem uma problemática real das empresas. Uma das professoras conta que, apesar de não 

ter formação como docente (mestrado ou doutorado), para ela, a experiência prática tem um 

peso muito grande:  
 
Os alunos precisam de professores que vivem aquela disciplina. Eu fiz uma pós-
graduação caríssima e tive aula com professores que não sabiam a prática do que eles 
estavam falando, era só teoria. Aí eu estava lá no campo, na prática, falando: gente, 
mas isso não funciona, não é assim, e eu peguei um trauma disso. Então você já está 
numa batalha tão grande para mudar o modelo das empresas, que não tem como você 
estar lidando com alguém que só leu o livro, que sabe a teoria, mas nunca aplicou. 
Isso não funciona (P5).  

 

De forma parecida, o professor P4 conta que sua atuação docente está pautada em usar 

a experiência profissional como uma fonte de informação, ou seja, contar a sua história. Para 

ele, a ementa da sua disciplina tem um viés muito mais conceitual, e por isso, ele faz uso de 

exercícios práticos ao longo do curso, como uma forma de estimular a reflexão:  
 

Essa mistura de conceitos e práticas, de alguma maneira, vai fazendo com que as 
fichas caiam mais rápido. No primeiro semestre por exemplo, os exercícios eram mais 
espaçados e a reação dos alunos foi assim: 'nossa eu fui perceber a relevância desse 
assunto só depois que eu estava fazendo os exercícios'. E aí eu fui perceber a 
dificuldade dos alunos de entender o conceito. Porque uma coisa é eu dizer, olha, você 
precisa priorizar os stakeholders que são mais relevantes para o seu negócio. Mas e 
aí? Quais critérios o aluno vai usar? Como ele vai fazer isso? Quando eu começo a 
fazer este questionamento, eles vão percebendo isso. Então, eu acho que facilita muito 
se o exercício existir no momento de discussão. Acho que quanto mais isso existir 
mais fácil para eles ter esta reflexão (P4). 

 

A fala dos professores mostra que ambos passaram por um processo de autorreflexão 

sobre sua forma de ensino. Ao longo de suas experiências, perceberam que a exposição de casos 

práticos, a troca de experiências e o debate em sala, podem ajudar os alunos a compreender os 

conceitos e refletir sobre as questões relacionadas à sustentabilidade.  



 
 

 

156 

No que se refere ao corpo docente, os professores são contratados pelo regime carta-

convite, e selecionados pela expertise em suas áreas de atuação. Entre os critérios utilizado para 

seleção, além da titulação e experiência acadêmica, preza-se pela experiência profissional no 

tema da disciplina a ser lecionada. Por exemplo, para o módulo 2 que tem caráter instrumental, 

o critério de captação de professores é eles atuarem no campo, então o curso conta com 

coordenadores, gerentes ou consultores de sustentabilidade. 

Além da experiência profissional, outro elemento que é avaliado e que se diferencia do 

curso Alfa é como o professor lida com a tecnologia em sala de aula. O uso de práticas 

pedagógicas inovadoras faz parte da identidade da instituição.  

 
Se eu tenho um professor que torce o nariz quando o aluno pega o seu smartphone e 
começa a consultar na sala de aula, se ele fica incomodado com isso, esse não pode 
ser meu professor. O nosso professor não tem esse incômodo. Claro eu estou falando 
tudo aqui dentro do regramento das boas relações, mas o que eu quero dar ênfase é no 
sentido de olharmos para tecnologia como um meio ou instrumento para a produção 
de diferenciais metodológicos (Coordenador 2). 

 

O coordenador espera que os professores estejam alinhados com essa perspectiva e 

saibam como usar a tecnologia em seu favor, como um instrumento que pode servir para 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem.  

 

4.1.2.3 Desafios enfrentados pelo curso 

 

O coordenador mencionou alguns desafios enfrentados pelo programa. O primeiro deles 

refere-se à heterogeneidade do perfil dos alunos. Muito embora o curso valorize a diversidade, 

até como um critério utilizado no processo seletivo, essa pluralidade acaba criando um grande 

desafio pedagógico que traz implicação para a prática dos professores.  

Isso porque o professor tem que saber lidar com os diversos perfis e background dos 

alunos, como também pensar em práticas pedagógicas que atendam à esta demanda. Na sala de 

aula, os professores são incentivados a interagir com o conteúdo não da maneira tradicional, 

com muito conteúdo teórico conceitual, mas sim fazendo uso de metodologias variadas.  

Como mencionado anteriormente, a instituição tem como característica um olhar 

voltado para a educação do futuro: como são os alunos e professores do futuro? Como é a sala 

de aula? Como se dá a relação ensino-aprendizagem? Essas questões têm demandado uma 

reflexão sobre toda a estrutura do curso. Por conta disso, a instituição tem alguns projetos 

voltados para essa educação para o futuro.  
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Entre esses projetos estão à implementação de uma plataforma de educação virtual e a 

criação de uma sala de inovação (sala do futuro), bem diferente do design tradicional das salas 

de aula, com carteiras móveis, pufes, paredes e carteiras desenháveis. Segundo o coordenador, 

esses projetos têm aumentado a capacitação de professores na utilização de ferramentas digitais 

para ampliar a qualidade da relação metodológica do ensino e aprendizagem. Contudo, ainda é 

um desafio para os professores administrar aulas nesses ambientes inovadores.  

O segundo desafio está relacionado à atração dos professores. Trata-se de um curso 

oferecido duas vezes por semana, no período noturno, com um perfil de alunos heterogêneo e 

dentro de uma instituição que valoriza o uso de práticas pedagógicas diversificadas. Ou seja, 

não é qualquer professor que sabe lidar com essas características. Associado a este fato, ainda 

tem a questão da flexibilização do ponto de vista administrativo. Existe uma questão legal 

burocrática muito intensa dentro da intuição, o que acaba se tornando um desafio diário para a 

coordenação equilibrar as demandas pedagógicas com as burocráticas e legais do ponto de vista 

da contratação dos professores, já que a maioria deles é feita por carta-convite.  

 

4.1.2.4 Expectativas do programa com relação à reflexão e aprendizagem dos alunos 

 
Conforme destacado no projeto pedagógico, espera-se que ao final do curso, o aluno 

tenha desenvolvido as seguintes competências:  

 

a) Produzir análises de contexto, analisar criticamente os modelos de gestão e cultura 

organizacional e identificar os interesses dos diversos públicos envolvidos na 

perspectiva dos valores e princípios da responsabilidade social empresarial e 

sustentabilidade, visando realizar diagnósticos e avaliações.  

b) Analisar as ferramentas socioambientais existentes (gestão, planejamento, avaliação, 

comunicação e prestação de contas) para avaliar sua adequação aos diversos contextos 

organizacionais. � 

c) Planejar e estabelecer estratégias de atuação para integrar os princípios e valores da 

responsabilidade social empresarial e da sustentabilidade na gestão das organizações. � 

d) Elaborar projetos de intervenção na gestão das organizações em sintonia com os 

princípios e valores da responsabilidade social empresarial e da sustentabilidade. � 
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De um modo geral, essas competências se resumem à capacidade dos alunos de articular 

e incorporar os eixos aglutinadores responsabilidade social empresarial e sustentabilidade na 

sua prática de trabalho, independentemente de onde estiver trabalhando, empresa, sociedade 

civil, governo. E essa incorporação tem que se dar de maneira crítica reflexiva, e não meramente 

instrumental. O instrumental apresenta as vantagens e benefícios do instrumento, mas esse não 

é o objetivo fim do curso.   

 
Eu até costumo dizer, que se o seu desejo é compreender o relatório de 
sustentabilidade modelo GRI, a minha sugestão é que você procure cursos de curta 
duração. Faça 40 horas para entender do começo ao fim. Eu não vou tratar disso e a 
gente também não vai dar consultoria. A gente quer entender como é que essas coisas 
se conectam nesses eixos aglutinadores (Coordenador 2).  
 

 

O módulo 1 se concentra em uma análise conjuntural. Espera-se que o aluno tenha uma 

visão crítica sobre o estágio de desenvolvimento da sociedade, o papel do estado e o papel da 

empresa. Antes de chegar ao instrumento e ir para a incorporação, é necessário ter um pouco 

de visão crítica sobre como está a sociedade hoje e qual é o estágio deste capitalismo, de que 

capitalismo estamos falando e como que a gente lida com os valores mais centrais do 

capitalismo.  

 
Será que é isso mesmo e todo mundo chega aqui dizendo o empresário só quer lucro. 
Tá, então vamos começar por aí. Será que é isso mesmo ou é senso comum?  Se for 
isso mesmo, como que a gente pode pensar em transformar a realidade em buscar algo 
mais substantivo? (Coordenador 2) 

 

No módulo 2, o aluno precisa não só conseguir ler os instrumentos, mas também 

conectá-los, com uma visão integradora do processo. No módulo 3, espera-se que ele faça essa 

incorporação de uma maneira crítica, levando em consideração o tamanho da empresa, o porte, 

a maturidade, o segmento, e questione quem são as empresas hoje e do que elas estão sendo 

demandadas.  

No projeto pedagógico, o objetivo é preparar os alunos para essa incorporação na sua 

atividade profissional, seja como líder, gerente, técnico ou consultor. O curso defende a 

importância de capacitar os alunos para que seus argumentos sejam fortemente fundamentados 

com o intuito de levar o interlocutor a compreender que quando estão tratando de 

sustentabilidade, não estão tratando somente da esfera econômica, e sim, olhando para a gestão 

com uma visão mais crítica não só no sentido de reproduzir as coisas. 
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O Uber nasceu porque percebeu um nicho de mercado. Ele nasceu porque os táxis não 
estão atendendo bem, ou seja, tem uma concepção de valor que não está no seu valor 
em si, mas assim, o que faz nascer as demandas é porque as coisas que estão aí não 
estão legais. Então a gente tem que fazer diferente aqui e não só reproduzir. Não é o 
campo da reprodução efetivamente, é um campo de transformação e essa 
transformação a gente precisa fazer diariamente (Coordenador 2). 

 

Em sala de aula, o curso buscar passar para os alunos a importância do rompimento com 

o ‘fazer automático’ dentro das empresas, focando na leitura crítica do papel da empresa na 

sociedade.  

Ao cruzar os dados construídos a partir da narrativa do coordenador e da análise 

documental, pode-se dizer que as expectativas do curso com relação à reflexão e aprendizagem 

dos alunos podem ser analisadas a partir de quatro dimensões: (1) análise contextual crítica; (2) 

capacidade argumentativa; (3) conhecimento de ferramentas para implementação de práticas 

sustentáveis; e (3) planejamento de ações; (4) implementação de projetos nas empresas. 

 

4.1.2.5 Perfil da turma analisada 

 

Em relação ao perfil dos alunos, a presente pesquisa buscou identificar quem são as 

pessoas que buscam um curso em sustentabilidade, onde atuam, qual atividade exercem e se 

tem experiência em sustentabilidade. O quadro 16 traz um resumo do perfil dos alunos.  

O quadro mostra que a idade média da turma analisada está em torno dos 36 anos, 

havendo uma predominância do gênero feminino. A área de formação dos alunos é mais 

concentrada em Administração ou áreas correlatas como Recursos Humanos, ou voltada para a 

área social – comunicação e serviço social, e a maioria ainda não possui cursos de pós-

graduação.  
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Quadro 16: Perfil dos participantes do curso Beta 

N. Idade Sexo 
Setor de 

atuação/Atividade 
Profissional 

Nível 
hierárquico 

Tempo 
no 

cargo 

Área de 
Formação 

(Graduação) 

Área de 
Formação 

(Pós-
Graduação) 

B1 39 M 

Programa de 
combate à fome e 
ao desperdício de 

alimentos em 
instituições sociais 

carentes 

Auxiliar 5 anos Administração N/A 

B2 31 M 
Social- Projetos na 

área de habitação de 
interesse social 

Coordenação 6 anos Ciências 
Econômicas 

Mestrado, não 
informou a 

área 

B3 39 F 
Telecomunicação – 
Serviços de voz e 

dados 
Coordenação 4 anos Comunicação 

Social 

MBA em 
Gestão 

Empresarial 

B4 25 F 

Autônomo – presta 
serviços de auxiliar 
de escritório em um 
consultório médico 

N/A 3 anos Serviço Social N/A 

B5 29 F 
Setor financeiro - 
Linhas de crédito 

financeiro 
Gerência 1 ano e 

meio 

Administração 
de Empresa 

 
N/A 

B6 25 M 
Setor elétrico - 

Geração de energias 
renováveis 

Analista 1ano e 
meio 

Ciências 
contábeis 

 
N/A 

B7 54 M Automotivo – 
Veículos e Serviços Gerência 7 anos Administração Gestão 

Empresarial  

B8 S/I F 

Área de 
responsabilidade 

social de uma 
empresa de 

telemarketing 

Analista 4 anos Recursos 
Humanos N/A 

B9 S/I F 

Mercado 
financeiro-

Investimento em 
carteira própria de, 

fundos e ações 

N/A N/A Direito N/A 

B10 40 F 

Prestadora de 
serviços na área de 

consultoria em 
desenvolvimento e 

educação 

Assistente 
de projetos  Comunicação 

Social N/A 

B11 34 F 

Empresa privada do 
ramo de seguros 
patrimoniais e 

pessoais 

Assistente 
social  S/I Serviço Social 

 N/A 

B12 41 F 

RH e processos de 
responsabilidade 
social em uma 

empresa de 
construção civil 

Analista 6 anos Serviço Social 
 N/A 

* N/A – não se aplica 
** S/I – sem informação  
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas entrevistas e roteiro de perguntas 
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Quando questionados se em algum momento da sua trajetória profissional estão ou 

estiveram envolvidos em atividades, projetos ou tomada de decisão ligados à sustentabilidade, 

a maioria disse que sim. Para alguns alunos, esse envolvimento se deu por conta de sua atividade 

profissional ou de atividades escolares. Um dos alunos, por exemplo, atuou em um programa 

de combate à fome e ao desperdício de alimentos promovido pela empresa em que trabalhava. 

Outro atuou em projetos na área de habitação de interesse social, no âmbito da pós-ocupação. 

Teve uma aluna que fez parte da diretoria de sustentabilidade da sua empresa, sendo 

responsável pelos projetos culturais patrocinados por leis de incentivo. Em outro caso, o aluno 

atuou na operação dos projetos mediando conflitos entre a empresa e atores locais da 

comunidade. Em outra experiência, o participante conta que trabalhava com o desenvolvimento 

de pessoas, treinando e capacitando mão de obra fabril. Ainda, uma aluna contou que seu 

envolvimento se deu ainda na faculdade, quando realizou um projeto durante seu estágio cujo 

objetivo era desenvolver um projeto de intervenção em uma comunidade que residia em área 

rural, mas que não tinham a sensibilidade da natureza de seu entorno.  

Após a descrição e análise dos cursos objeto deste estudo, passa-se para exposição dos 

principais resultados de forma comparativa. O quadro 17 traz um resumo destes resultados.  

 

Quadro 17: Análise das propostas pedagógicas 
 CURSO ALFA CURSO BETA 

Tempo de 
existência do 

curso 
13 anos 10 anos - 5 anos com a nomenclatura atual  

Vinculação Escola de Negócios Desenvolvimento Social  

Objetivo do 
curso 

Formar gestores capazes de lidar com os 
desafios da sustentabilidade. 

Oferecer conhecimento e instrumentos para 
ajudar as empresas a manterem-se 
competitivas no novo ambiente. 

Capacitar profissionais para atuarem como 
líderes na incorporação de princípios e 
valores da responsabilidade social e da 

sustentabilidade na gestão das organizações 
do setor privado, público e terceiro setor, 

utilizando estratégias para o relacionamento 
e envolvimento de todos os públicos 

interessados.  

Público-alvo 

Ampla gama de profissionais - 
administradores, operadores do mercado 
financeiro, empresários - todos com forte 

relação com a gestão empresarial ou com a 
lógica financeira. 

Profissionais das diversas áreas do 
conhecimento - cientistas sociais, cientistas 

políticos, engenheiros - que atuem, 
preferencialmente, em empresas privadas, 
no setor público ou em organizações da 

sociedade civil.  

Estrutura 
curricular 

Curso tradicional de gestão com "tempero" 
de sustentabilidade. 

Característica disciplinar. 
Sustentabilidade é inserida em todos os 

módulos. 

Não possui foco na gestão tradicional, não 
inclui disciplinas de marketing, finanças, e 

contabilidade por exemplo. 
Característica disciplinar. 

A responsabilidade social empresarial 
(RSE) e a sustentabilidade são inseridas em 

todos os módulos. 
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Conceito de 
Sustentabilidade 

Predominam os objetivos econômicos, 
apesar de haver a preocupação com aspectos 
ambientais e sociais. Entretanto, a questão 

social é pouco mencionada.  
Atrelado à capacidade da empresa de avaliar 

e gerenciar riscos, proteger seus valores, 
gerar valor no longo prazo, ao seu 

relacionamento com stakeholders e à auto 
responsabilização pelos impactos causados. 

Baseada no TBL, mas forte apelo para à 
questão social. 

RSE é uma forma de gestão utilizada pelas 
empresas para atingir a sustentabilidade.  

Perfil do corpo 
docente Acadêmico, com experiência profissional  Profissional, com experiência acadêmica 

Desafios 

Diminuição da demanda de alunos. 
Juniorização da temática, que traz como 

consequência a mudança de perfil dos alunos 
Má formação de base do aluno. 

Baixa capacidade de reflexão crítica e 
experiência de pesquisa. 

Heterogeneidade do perfil dos alunos, que 
traz desafios pedagógicos. 

Atração de professos. 

Objetivos de 
aprendizagem 

Orientada principalmente para conteúdo e 
processo, mas com abertura para diálogos 

reflexivos. 
Dialogar com o mainstream da gestão. 
Fomentar nos alunos a capacidade de 

tangibilizar práticas, saber comunicar e 
dialogar com o universo empresarial.  

Desenvolver nos alunos uma visão não 
dualista da sustentabilidade (bem ou mal) e 

ajudá-los a identificar e lidar com as 
diferentes posturas em relação ao tema 

(pessimismo x ceticismo x otimismo; ética x 
pragmatismo).   

Orientada para o pensamento crítico, mas 
com forte apelo ao instrumental. 

Pautada em quatro objetivos específicos: 
(1) análise contextual crítica; (2) capacidade 

argumentativa; (3) conhecimento de 
ferramentas para implementação de práticas 
sustentáveis; e (3) planejamento de ações; 

(4) implementação de projetos nas 
empresas. 

Visão crítica sobre a sociedade, 
capitalismo. 

Questionar o senso-comum 

Mudanças 
ocorridas e 

perspectivas de 
futuro 

Definição da identidade do curso: redução de 
carga horária e perfil dos alunos (futuro). 

Questionam a própria essência do curso, se 
deve continuar existindo um curso com foco 
em sustentabilidade ou se o tema deve ser 

transversalizado nos outros cursos de 
Administração da instituição (futuro). 

Passado:  
Alterações no título do curso. 

Incorporação de carga-horária Ead. 
Alteração de conteúdo - foi minimizada a 

discussão sobre questões regulatórias. 
Futuro: 

Foco no instrumental 
Retirar carga horária EaD 

Perfil da turma 
analisada 

Já vêm com uma compreensão da temática. 
Céticos x Pessimistas x Otimistas 

Formação na área de exatas (engenheiros, 
designers, estatísticos) e humanas e sociais 

(Administração e Direito). 

Já vêm com uma compreensão da temática. 
Forte predominância de formação na área 

de humanas e sociais (Administração, 
Direito e Comunicação Social) 

Fonte: elaborado pela autora 
 

Ambos os cursos se enquadram no quadrante II da Rusinko (2010), uma vez que se 

tratam de programas inteiros orientados para a sustentabilidade, mas que não apresentam um 

currículo cross-disciplinar como do OPMBA (BEVAN, 2014). Mesmo assim, o Beta se 

diferencia do Alfa em alguns aspectos.  

Primeiro, seu perfil do público-alvo inclui outro tipo de profissional além daqueles 

ligados à gestão como administradores, empresários, ou à sua lógica financeira, como é o caso 

do curso Alfa. Além disso, pode-se observar que seu objetivo inclui 'organizações', mas em seu 
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sentido mais amplo, não apenas organizações do setor empresarial, mas também empresas 

públicas e do terceiro setor.  

Importante mencionar que o objetivo aqui não é fazer julgamento de valor, até porque 

é importante considerar o contexto de cada um deles. O curso Alfa é essencialmente um curso 

de gestão oferecido uma escola de negócios, ao contrário do curso Beta que é um curso de 

responsabilidade social empresarial, oferecido por uma instituição cujo objetivo é a educação 

profissional em diversas áreas do conhecimento.  

Ao comparar os programas de disciplinas dos cursos, nota-se singularidades em cada 

um. Apesar de ambos serem estruturados a partir dos mesmos elementos centrais, iniciando 

com uma visão geral e contextualização da temática, seguindo para a questão instrumental e 

depois focar na gestão, o curso Alfa traz disciplinas mais específicas da administração, como 

por exemplo, Controladoria e conceitos em Contabilidade. Pela própria natureza do curso Alfa 

- essencialmente um curso de gestão tradicional, mas que tem a lente da sustentabilidade - e 

foca em profissionais que não tem essa formação gerencial, mas que almejam cargos desse 

nível, e por isso precisam passar por essas disciplinas fundantes de Administração. Já no caso 

do curso Beta, o tipo de curso e público é outro. O foco não está na gestão, ou em formar 

gestores especificamente, e sim na formação de profissionais que desejam incorporar 

responsabilidade social e sustentabilidade na sua atuação profissional, tanto na área de bens 

como de serviço.  

Ao comparar os desafios apontados pelos cursos, o coordenador do curso Alfa aponta à 

diminuição da demanda de alunos, a questão da ‘juniorização’ do tema dentro das empresas, e 

má formação dos alunos como os maiores desafios enfrentados pelo curso. Por mais que o curso 

Beta venha enfrentando dificuldades para fechar turmas, os desafios apresentados pelo 

coordenador estão mais relacionados às decisões pedagógicas-educacionais: como o curso pode 

inovar em suas práticas pedagógicas e ao mesmo tempo atender à heterogeneidade do perfil dos 

alunos e contar com professores que saibam atuar nesse modelo de ensino.  

Assim como o curso Alfa, o Beta também busca oferecer instrumentos aos alunos para 

que consigam operacionalizar o conhecimento na sua prática de trabalho, contudo, vai um 

pouco além, pelo menos como declarado no projeto pedagógico, quando se propõem a levar o 

aluno a analisar criticamente os modelos de gestão e cultura organizacional, sob a perspectiva 

dos diversos públicos envolvidos, e não apenas das empresas.  

É importante lembrar que o contexto em que os cursos estão inseridos influencia sua 

estruturação. Pelo fato do curso Alfa ser um curso de sustentabilidade, não significa que ele não 

vai abordar temas como vantagem competitiva, finanças, uma vez que este curso é oferecido 
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por uma escola de negócios. Por mais que o curso Alfa seja mais orientado pela lógica 

empresarial, e o Beta traga uma crítica mais forte em relação às questões sociais e ao 

capitalismo, será visto mais para frente que os professores do Alfa trouxeram uma discussão 

sobre “capitalismo mais justo e humano”. O que se quer apontar aqui é que, muitas vezes, os 

objetivos esposados em sites institucionais e documentos, podem ser uma forma com que as 

instituições encontraram para captar seu perfil de aluno, como uma estratégia institucional. 

Entretanto, o que se quer identificar nesta pesquisa é se a estrutura destes cursos vai influenciar 

ou não na natureza de reflexão e no potencial de transformação de seus alunos.  

Retomando a questão dos objetivos dos cursos, faz-se importante tecer algumas 

considerações. O curso Alfa, enquanto proposta, não tem como objetivo declarado promover o 

senso críticos dos alunos ou fazê-los repensar o modus-operandi das empresas. Pode-se dizer 

que ele está muito mais orientado à lógica do problem-solving.  

No caso do Beta, apesar dos documentos institucionais exporem que o curso busca 

dialogar com outras partes interessadas, e coloca a visão crítica como um objetivo de 

aprendizagem, entretanto a fala do coordenador enfatiza que o curso está tendo um foco na 

questão instrumental do ensino, porque segundo ele, os alunos já chegam ao curso 

reconhecendo a importância de se discutir sustentabilidade. Ou seja, em sua essência, até 

poderia se dizer que está orientado para uma lógica mais crítica, entretanto, para atender a uma 

demanda de mercado, também acaba orientando seu ensino para uma lógica de problem-

solving.  

Tecidas essas considerações, passa-se então a análise dos dilemas e elementos 

motivadores que levaram os alunos a procurar cursos como estes.   

 

4.2 DILEMAS DESORIENTADORES E/OU ELEMENTOS MOTIVADORES PARA 

REALIZAÇÃO DOS CURSOS  

 

Segundo Mezirow (2010), dilema desorientador é um evento que dispara no indivíduo 

a necessidade de fazer um autoexame da situação que ele está experienciando. Quando o 

indivíduo se depara com uma situação desafiadora, ele passa a refletir sobre aquela situação, e 

começa a mudar suas perspectivas de significado para compreender suas experiências e o 

mundo de uma nova forma. O dilema desorientador é o primeiro passo para que o processo de 

transformação ocorra. Para Brock (2010), os dilemas podem ser tanto sobre ações, quando o 

indivíduo passa a questionar a forma como normalmente age, como também sobre papéis 

sociais, quando enfrentam uma experiência que os faz questionar suas ideias sobre papéis 
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sociais. Como exemplos de papéis sociais King (2009) inclui o que uma mãe deve fazer, como 

devemos nos comportar, como um adulto ou uma criança deve agir. No contexto organizacional 

pode-se pensar o que um gestor deve fazer, como um colega de trabalho deve se comportar, 

como um profissional deve agir. 

Esta pesquisa tinha a intenção de entender como, por que, e em que momento de suas 

vidas os alunos passaram a se interessar pelo tema da sustentabilidade, se experienciaram algum 

dilema desorientador que os despertou esse interesse mesmo que antes do curso, e qual 

experiência foi essa. Faz-se importante mencionar que não foi possível identificar dilemas 

desorientadores de todos os alunos, uma vez que esta pergunta fazia parte apenas do roteiro de 

entrevistas, e não do guia de perguntas da produção textual. Mesmo assim, os entrevistados 

contam experiências importantes que podem ajudar a entender quais situações podem levar os 

indivíduos a se preocuparem com questões de sustentabilidade.  

Como nem todos os alunos foram questionados sobre seus dilemas, não foi possível 

identificar se todos os alunos passaram por alguma situação desorientadora. Pensou-se então 

que seria importante compreender os motivos que os levaram a buscarem uma formação em 

sustentabilidade.  

 

4.2.1 Curso Alfa 

 

Duas alunas contaram que o interesse pelo tema começou a surgir ainda na faculdade, 

quando cursaram disciplinas relacionadas à sustentabilidade. Em uma das experiências a 

entrevistada A2 conta que quando escolheu fazer o curso de Administração, seu único interesse 

era trabalhar em empresa; não gostava de nada relacionado à meio ambiente ou áreas biológicas. 

Na faculdade começou a ter aula de responsabilidade social e gostou do tema, pois era uma 

novidade para ela: “Eu nunca tinha me deparado com isso, eu sabia que esses temas sociais e 

ambientais existiam, mas eu não sabia qual era a relevância deles no mundo”. A partir desse 

contato, passou a refletir e querer agir em prol das questões ambientais e sociais:  

 
Eu tive uma crise 'de meu', temos que mudar o mundo, foi bem isso mesmo. Foi tipo, 
não dá, eu quero mudar o mundo, eu quero mandar uma carta para o George W. Bush 
agora, porque ele não pode fazer isso com o planeta, aquela coisa, vamos mudar o 
mundo. E aí eu falei, gente eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido (A2).  
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Decidiu então que queria atuar nessa área e participou de processos seletivos na área de 

responsabilidade social. Foi selecionada por uma empresa do ramo de telecomunicações, onde 

atuou como estagiária auxiliando no desenvolvimento de projetos sociais. 

Outra aluna conta que durante a graduação cursou uma disciplina eletiva de Gestão de 

Negócios Sustentáveis, foi quando começou a despertar um interesse pelo tema. “Ficou uma 

sementinha ali dentro de mim” (A12). Após concluir a graduação, foi atuar no mercado 

financeiro e visitava grandes empresas de consumo, até que em determinado momento da sua 

carreira começou a questionar o propósito da sua atividade: “Puxa gosto do que eu estou 

fazendo, mas eu gostaria de ter um propósito, eu queria ter algo diferente e aí eu busquei o 

curso” (A12).  

Em outra experiência, a aluna A1 conta que sempre teve esse olhar para as pessoas e o 

meio ambiente, mas o interesse se intensificou quando passou por uma vivência no exterior e 

teve contato com outra cultura: “Quando eu fui morar na Nova Zelândia, que é um país 

extremamente ético e as pessoas respeitam o meio ambiente foi um choque, comparando com 

a realidade brasileira”. A aluna começou a questionar o jeito usual das organizações agirem, 

termo conhecido em inglês como usual way of doing business. 

 
Eu fui começando a pensar muito sobre a economia macro. Como é que as pessoas 
querem cada vez mais extrair da natureza e a economia continuar crescendo 
infinitamente? Essa conta não vai fechar, porque os recursos naturais são finitos (A1).  

 

Quando retornou ao Brasil, estava trabalhando no negócio da família – produção e 

venda de joias – e passou a pesquisar sobre a questão da mineração e o uso de química na 

produção de joias, que era muito prejudicial para as pessoas e para o meio ambiente. “Percebi 

que é necessário mudar a forma que interagimos com nosso meio”. Sua atividade profissional 

passou a não ter mais sentido e decidiu que não queria mais realizar atividades que não tivessem 

uma visão sustentável. Começou a desenvolver um projeto de um pequeno negócio que fosse 

100% sustentável ou pelo menos próximo disso. Abriu uma empresa própria também no ramo 

de joias, mas dentro de uma perspectiva sustentável tanto na produção quanto na 

comercialização.  

Nos três casos mencionados acima, os entrevistados A1, A2, e A12, passaram por 

situações ainda antes do curso, que os fez refletir sobre suas formas de atuação e a das empresas, 

e os impactos destas ações na vida dos indivíduos e da sociedade. Os dilemas apresentados 

emergiram tanto a partir do questionamento de ações individuais como também sobre os papéis 

sociais. Pode-se dizer que as experiências ou situações narradas serviram como dilemas 
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desorientadores, a partir dos quais estes alunos perceberam que suas atividades não faziam mais 

sentido, tinham perdido o propósito, e que seus valores pessoais não combinavam mais com a 

maneira insustentável das organizações operarem.  

É importante lembrar que os dilemas desorientadores não foram promovidos pelo curso, 

pois ocorreram antes de sua realização, mas serviram como motivação para que os alunos 

buscassem uma formação nessa área. Mas isso não significa que o curso não possa ter 

provocado outros dilemas, reflexões e transformações de perspectivas.  

De acordo com McGonigal (2005) e King (2004), os professores podem criar dilemas 

desorientadores em sala de aula, com o uso, por exemplo, de estudos de caso, experimentos, 

histórias que provoquem e intriguem os alunos, de maneira que os alunos revejam suas 

experiências e suposições prévias. Isso porque, segundo Cranton e Taylor (2012), tanto as 

experiências prévias que os alunos trazem para dentro da sala de aula como também aquilo que 

é experenciado dentro da sala de aula, é ponto inicial para o exame crítico das suposições 

normativas subjacentes a cada indivíduo. A experiência é aquilo que os educadores estimulam 

e criam nas atividades em classe, e por meio da qual, alunos e professores refletem como eles 

aprendem novas ideias sobre si mesmos e sobre o mundo.  

Outro aspecto importante a ressaltar é que, em dois casos (A2 e A12), os dilemas foram 

vivenciados durante a graduação, quando as alunas cursaram disciplinas relacionadas à 

sustentabilidade. Isso reforça a importância de se incluir a temática no currículo dos cursos das 

escolas de negócio, mesmo que não seja por meio da criação de um novo curso, com uma 

estrutura nova, conforme uma das propostas do modelo de Rusinko (2010). A inclusão do tema, 

mesmo que seja dentro de uma estrutura já existente, apenas adicionando sustentabilidade como 

assunto de uma disciplina, pode funcionar como elemento polinizador do tema, uma vez que 

atinge aqueles alunos que não possuem um interesse prévio pelo tema.  

No que se refere aos elementos motivadores para a realização do curso, nota-se que os 

alunos já vieram para o programa com um olhar para as questões de sustentabilidade, mas 

almejavam novas formas de agir. Acreditavam que o curso possibilitaria essa mudança de 

comportamento seria uma formação específica em sustentabilidade, que traria conhecimentos 

para que eles pudessem atuar de uma outra forma, e por isso buscaram formação específica 

nesta área, recorrendo então, ao curso objeto de estudo.  

Com relação aos motivos para realização do curso, a busca pelo aprimoramento e/ou 

aprofundamento de conceitos apareceu na fala de quase todos os alunos, contudo notou-se 

diferentes posicionamentos em relação à razão dos indivíduos de desejarem conhecer melhor 

esta temática. A fala das quatro alunas mencionadas acima demonstra a busca pela criação de 
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sentido (make-meaning) para o trabalho de forma que pudessem aplicar o conhecimento 

adquirido ao longo de sua formação de uma maneira diferente, e que traga alguma satisfação 

pessoal. Nestes casos, houve uma alteração do próprio significado de satisfação pessoal, que 

não está mais atrelada somente às questões financeiras (remuneração, lucro), mas em algo que 

traga benefícios para as pessoas e para o meio ambiente. Ganhar dinheiro não é mais a 

motivação principal para estes alunos. O aluno comenta:  

 
Passei por uma transição de carreira e gostaria de trabalhar com propósito e por isso 
busquei este curso, pois considero que a área de sustentabilidade proporciona um 
sentido mais satisfatório ao emprego de minhas capacidades e formação acadêmica” 
(A7).  
 

A entrevistada 1 comenta que percebeu a importância de mudar a forma que interagimos 

com o meio:  

 
Se todo mundo tiver uma posição ética, seja em relação as pessoas ou em relação ao 
meio ambiente, o padrão de interação e o resultado são completamente diferentes. As 
pessoas passam a se respeitar e se valorizar mais. Então você percebe que aquilo têm 
algum valor e passa a querer o bem comum das pessoas e do meio. Acho que muda o 
tipo de ação e de resultado (A1). 

 

Além da satisfação pessoal, a razão da busca por um conhecimento mais aprofundado 

no tema também apareceu nas falas associada à uma conscientização dos alunos sobre a 

necessidade de as empresas agirem diferente. Passaram a perceber, no desempenho de suas 

atividades diárias, que poderiam fazer algo diferente, e com o curso, teriam a oportunidade de 

conhecer ferramentas para auxiliar as organizações à implementarem princípios da 

sustentabilidade em suas práticas de trabalho, trazer contribuições para a melhoria de projetos, 

como é o caso da entrevistada A2:  

 
Trabalho há mais de 8 anos nesta área, então escolhi fazer esse curso para aprimorar 
meus conhecimentos. Uma das coisas que eu buscava um pouco mais no curso, era 
uma questão mais técnica, de trabalho mesmo, porque eu não tinha a parte técnica de 
sustentabilidade. Por exemplo, eu não estudei gestão ambiental, não sou gestora 
ambiental, não sou engenheira ambiental, nada disso. Eu não sei muitas coisas de 
Meio Ambiente, só que eu também não quis entrar num curso de gestão ambiental, 
porque ia ser demais técnico e aí acho que não ia trabalhar com isso diretamente. 
Então eu entrei num curso de sustentabilidade aqui na [nome da instituição] primeiro 
porque eles têm conhecimento sobre muita coisa nesse meio, então eu esperava 
aprender algumas questões técnicas. Mas também de como ter mais sucesso na 
implantação disso dentro de uma empresa, como que eu poderia utilizar, que 
ferramentas eu poderia utilizar ou que formas eu poderia fazer, de atuar com isso 
dentro das empresas (A2). 
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As razões foram semelhantes para outros alunos: “Me motivou porque o conhecimento 

da gestão sustentável pode contribuir para a melhoria dos projetos” (A8). “Quero buscar 

ferramentas para auxiliar empresas a migrar para economia de baixo carbono e causar menos 

impacto” (A10). “Quero me formar especialista em sustentabilidade para poder criar um projeto 

inovador para a empresa que trabalho” (A11).  

Ainda observou-se aqueles casos em que a razão pelo interesse estava atrelada à 

possibilidade de desenvolvimento profissional e empregabilidade: “Sempre tive a meta de fazer 

um curso de MBA, e a oportunidade de me atualizar para abrir novas perspectivas de trabalho 

apareceram agora. Quero incrementar meu currículo e aumentar minha renda” (A9). A fala da 

aluna A5 destaca a relevância do tema, e por isso é necessário que os profissionais tenham um 

certo nível de conhecimento nesta temática: “Tenho interesse na área há um bom tempo e 

acredito ser um assunto imperativo para os próximos anos” (A5).  

Os relatos acima mostram diferentes razões que levaram os alunos a se interessar pelo 

tema do curso. Alguns foram orientados mais por interesses individuais de carreira ou 

empregabilidade, no sentido de que precisam aprender o tema porque é importante, é algo que 

as empresas estão buscando, então, um curso de especialização nesta área pode aumentar suas 

chances de empregabilidade e propiciar maiores possibilidades de mudança na carreira. Outros 

foram motivados pela possibilidade de aplicar o conhecimento adquirido ao longo do curso no 

campo organizacional, uma vez que tal conhecimento pode permitir ao aluno gerar impactos 

positivos na sociedade, seja empreendendo em negócios sustentáveis ou aplicando ferramentas 

de gestão sustentável nas organizações.  

 

4.2.2 Curso Beta 

 

A aluna B9 acredita que seu interesse pelo tema é próprio de sua personalidade, foi algo 

que foi crescendo com ela ao longo da vida. Ela conta que a preocupação com o próximo e com 

as questões sociais esteve muito presente em sua realidade, e por isso, sempre buscou se 

envolver com projetos de voluntariado: “Eu venho do interior, mas quando mudei para São 

Paulo, eu acho que eu cultivei um pouco mais dessa cultura de ajudar o próximo. Eu acho que 

a gente está aqui para servir o próximo, para fazer alguma coisa pelo seu vizinho” (B9). A fala 

da aluna mostra como o ambiente em que vivemos pode influenciar a forma como olhamos 

para os problemas, ou até mesmo, ajudar a "sair da bolha" em que vivemos. Ao morar em uma 

grande metrópole e vivenciar em seu dia a dia inúmeras situações de miserabilidade social, isto 

de alguma forma fomentou na aluna essa característica de cuidado pelo próximo.  
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A aluna B10 conta que durante o curso, seus colegas brincavam com a ideia de que os 

indivíduos que tem esse interesse nas questões sociais e ambientais são considerados 

"diferentes", uma vez que se interessam por assuntos que outros não se interessariam:  

 
A gente é meio fora da casinha (risos) [...] eu vejo muito de mim mesma, da minha 
história de vida. O fato de eu ter trabalhado no terceiro setor, com humanização 
hospitalar, e estar dentro de um hospital, onde só tem morte, e mesmo assim você 
consegue fazer coisas interessantes, independente do diagnóstico do paciente, me fez 
pensar sobre coisas que outras pessoas não pensam (B10). 

 

Estas narrativas expressam que, mesmo diante de todos os problemas sociais e 

ambientais que enfrentamos na contemporaneidade, o tema ainda não está institucionalizado na 

sociedade e, muito menos nas organizações, sendo visto ainda como algo fora do comum.  

A aluna B8 aponta que seu interesse pelas questões de sustentabilidade desenvolveu-se 

dentro de casa, na sua estrutura familiar, pelos exemplos que vivenciou: “eu sempre gostei de 

questões de voluntariado, desde adolescente, minha mãe sempre foi muito atuante na nossa 

comunidade” (B8). Para a aluna, o tema do curso sempre teve a ver com seus objetivos pessoais 

de vida. 

Já no caso da aluna B12, seu interesse foi se fortalecendo ao longo da sua trajetória 

profissional, mas segundo ela, começou antes do vestibular, quando decidiu seguir o curso de 

serviço social como sua área de formação. A aluna conta que estava lendo um livro sobre 

profissões, se encantou pelo serviço social, e resolveu fazer sua graduação nesta área. Quando 

iniciou o curso, planejava atuar na área jurídica, na questão de adoção, mas ao passar por uma 

experiência de estágio em uma instituição financeira, percebeu que queria atuar no ambiente 

organizacional. Segundo ela, isso veio em decorrência da sua visão sobre o mundo do trabalho. 

“O trabalho para mim é algo muito forte. Eu realmente acredito no poder transformador do 

trabalho, na autonomia que ele permite ao ser humano”.  

Buscando então atuar com serviço social no âmbito organizacional, foi trabalhar como 

assistente social em uma empresa que prestava serviços para a prefeitura de São Paulo, fazendo 

atendimentos, encaminhamentos e orientações de pessoas para o INSS. Naquele momento, um 

diretor de uma outra empresa a convidou para desenvolver um projeto social, e assim, foi se 

interessando cada vez mais pela temática.  

A aluna B5 conta que atuou com trabalhos voluntários, fazendo visitas à asilos, abrigos, 

moradores de rua, e essas experiências foram tão impactantes e transformadoras que a levaram 

a questionar sobre sua própria vida. 
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De fazer uma reflexão assim, você parar para pensar em como está a sua vida, o que 
você pensa para o futuro. Porque às vezes a gente acha que tem problema, mas depois 
de trabalhos como esses você percebe que você não tem problema nenhum na vida. 
Acho que a parte dos abrigos e da fundação Casa foi o que mais me impactou, ia 
embora chorando, meu Deus, que situação! (B5). 

 

Além dessa experiência, essa mesma aluna conta que, há uns 3 anos antes de iniciar o 

curso, assistiu um documentário que contava a história de um artista plástico que criava obras 

a partir do lixo descartado em um aterro sanitário brasileiro. Para a aluna, aquele filme foi 

impactante uma vez que a fez repensar sobre a questão do consumo e do lixo, e de como é 

possível criar uma obra valorizada a partir dos resíduos produzidos e descartados pelas pessoas, 

ajudando tanto o meio ambiente como a comunidade. Mesmo que esse documentário não tenha 

sido apresentado em sala de aula, é interessante observar que funcionou como um dilema 

desorientador que fez a aluna refletir sobre questões sociais e ambientais, e de alguma forma, 

essa experiência mexeu com seus sentimentos, valores, crenças. A apresentação de vídeos e/ou 

documentários foi identificada por Brunnquell, Brunstein e Jaime (2015) como uma importante 

atividade para promoção da RC em sala de aula.  
Ao analisar as narrativas acima apresentadas, pode-se observar que, com exceção da 

aluna B5 que descreveu uma situação de contato ou conhecimento de uma situação de 

miserabilidade social e ambiental, os outros entrevistados não mencionaram uma situação 

específica nem descreveram a experiência de passar por um dilema desorientador, mas sim, que 

a preocupação com as questões de sustentabilidade foi se formando desde o nascimento, e, 

algumas vezes, meio dos exemplos vivenciados na família. Essas experiências foram sendo 

construídas ao longo da vida, e potencializaram nos alunos reflexões acerca das questões de 

sustentabilidade, motivando-os a buscarem formação nessa área.  
No que se refere à motivação para o curso, de forma semelhante às experiências 

relatadas pelos alunos do curso Alfa, a busca pelo aprimoramento e/ou aprofundamento de 

conceitos e técnicas apareceu na fala de quase todos os alunos: "Eu fui buscar mais informações 

acadêmicas para embasar minha prática" (B3). "Eu buscava trazer técnicas e teorias para aplicar 

no dia a dia profissional" (B6). "Eu queria aprimorar minhas funções e descobrir novas formas 

de ação" (B1). "Eu queria compreender o que é a responsabilidade social empresarial" (B2). 

Outra aluna ainda comenta:  
 
Como eu já fazia algumas atividades com empresas nessa área, eu achei que eu 
precisava ter uma competência mais técnica, porque uma coisa é você fazer 
instintivamente e outra coisa é você fazer com conhecimento técnico. Então fui buscar 
isso para agregar para uma atividade que eu já estava desenvolvendo há algum tempo 
(B12). 
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Quando questionada a que se refere por competência técnica, a aluna B12 afirma que se 

refere à questão histórica, de contexto, de adquirir um conhecimento mesmo para poder trazer 

isso para a estratégia da organização. 
 

Então no meu dia a dia eu não sou uma pessoa muito da ferramenta, eu sou muito 
mais de levar o grupo à reflexão, a entender o porquê as pessoas precisam fazer isso 
e não somente ir lá e fazer. Acho que pessoas só fazem quando elas entendem o 
motivo. Se elas não entendem o porquê, elas não vão se engajar naquela atividade. E 
quando elas estão engajadas, é porque elas acreditam, e aí você tem resultado melhor 
(B12).  

 

A fala desta aluna mostra que em sua rotina de trabalho, ela já adota uma postura mais 

reflexiva, e, portanto, foi buscar no curso, um conhecimento mais aprofundado do assunto. Isso 

corrobora com a opinião do coordenador quando ressalta que o cenário de mobilização e 

engajamento para as questões de sustentabilidade já existe, então a ênfase dos cursos deve estar 

em como operacionalizar esse debate.  

Assim como a aluna B12, a B8 também atuava na área da sustentabilidade, mas sua 

intenção com o curso era aprender uma visão diferente do conceito de responsabilidade social 

empresarial (RSE) já adotado pela empresa, ou seja, era ampliar seu entendimento sobre esta 

temática: "Eu queria aprender o conceito de responsabilidade social empresarial, o que era 

sustentabilidade, sem ser só a forma como a empresa atuava. Minha vontade é de aprofundar 

nesse tema e essa pós é só um start para isso" (B8).  

Ao comparar as falas dos alunos do curso Alfa e Beta, a narrativa destes expressa de 

forma um pouco mais forte a questão da aplicabilidade prática do conhecimento. Como alguns 

já trabalhavam com sustentabilidade ou na área de RSE, buscavam aprender com o curso: 

técnicas, instrumentos e metodologias para implementar e desenvolver ações voltadas a 

responsabilidade social empresarial; formas de implantar e realizar a gestão de projetos de 

responsabilidade social e sustentabilidade nas empresas; conhecer as experiências de mercado, 

e como as empresas têm aplicado estes temas, ou seja, o que as empresas vêm fazendo em 

termos de ações de responsabilidade social e sustentabilidade; como também, ampliar seu 

conhecimento sobre o tema para além daquilo que já conheciam.  

No caso do aluno B7 por exemplo, ele assumiu a área de responsabilidade social da 

empresa e percebeu a necessidade de buscar maior conhecimento para superar este novo 

desafio. Além do aprofundamento conceitual e/ou instrumental, tinha como objetivo encontrar 

a razão das coisas funcionarem do jeito que estamos acostumados: "eu queria entender o porquê 
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das coisas. Hoje fazemos muitas coisas na organização, mas elas não estão integradas, 

relacionadas e percebidas como ações de responsabilidade social empresarial e 

sustentabilidade, eu queria saber por que isso acontece" (B7).  

Outro elemento motivador para realização do curso está atrelado à empregabilidade, 

carreira ou futuro profissional: "Atualmente estou em processo de transição de carreira. Optei 

por fazer o curso para aprimoramento profissional tendo a oportunidade de me recolocar no 

mercado profissional atuando nesta área" (B5). Ainda com relação à questão de carreira, outros 

alunos buscaram o curso pela possibilidade de estabelecer ou ampliar sua rede de contatos 

(network) (B2 e B3).  

De forma semelhante, a aluna B11 buscava ampliar sua visão sobre o tema, para poder 

expandir seu campo de atuação: "pensei assim, se amanhã ou depois eu não conseguir mais 

trabalhar como assistente social numa empresa privada, talvez eu consiga trabalhar na área de 

responsabilidade social" (B11). "Deixando um pouco de lado a parte de empresa, talvez levando 

para o lado do terceiro setor, eu acho que futuramente, se eu quiser fazer um voluntariado no 

Brasil ou mesmo no exterior, eu tenho hoje material teórico ou a capacidade técnica para 

desenvolver alguma coisa"(B9).  

Um aluno apontou ainda que buscava no curso desenvolver a competência do 

convencimento, a qual foi apontada por alguns alunos do curso Alfa como um grande desafio 

a ser superado dentro das organizações: "eu quero aprender como interagir melhor com as 

organizações e como defender o tema responsabilidade social no meio corporativo" (B6). Esta 

narrativa mostra como ainda é preciso convencer as organizações para se preocuparem, ou pelo 

menos olharem, para as questões sociais e ambientais. Aquilo que poderia estar intrínseco na 

cultura, e ser considerado como um valor para as organizações, ainda não é realidade para 

muitas delas.  

Tiveram ainda aqueles casos em que o interesse estava atrelado a uma visão mais 

coletiva, no sentido de ajudar a alcançar o desenvolvimento sustentável: "quero incorporar o 

tema na vida pessoal e profissional, pensando em um futuro sustentável para todos" (B4). Para 

a aluna B7, "com o curso eu poderei retribuir a sociedade por tudo que ela me proporcionou". 

Importante mencionar que em muitas experiências, não houve apenas um motivo que 

levou os alunos a se interessarem pelo curso, muitas vezes eles apareceram de forma 

combinada. Após a descrição e análise dos dilemas desorientadores e motivadores dos alunos, 

é apresentado um quadro-resumo comparando os resultados dos cursos analisados. 
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Quadro 18: Análise dos dilemas desorientadores e motivadores para realização do curso 
 CURSO ALFA CURSO BETA 

Dilemas 
desorientadores 

ü Contato e aprofundamento com o tema da 
sustentabilidade. 

ü Contato com uma cultura de outro país. 
ü Experiência profissional que possibilitou 

conhecer o usual way of doing business. 

ü Situação de contato ou conhecimento de 
uma situação de miserabilidade social 
e/ou ambiental. 

ü Documentário que retrata experiências 
inspiradoras. 

ü Vivência em situações adversas 
(hospital). 

ü Experiências familiares de engajamento. 

Motivadores 
para o curso 

ü Aprimoramento e/ou aprofundamento de 
conceitos. 

ü Relevância do tema. 
ü Possibilidade de criação de sentido para o 

trabalho. 
ü Satisfação no emprego das capacidades e 

da formação acadêmica para geração de 
impacto positivo na sociedade. 

ü Contribuição para a melhoria de projetos 
nas organizações. 

ü Necessidade de agir de forma diferente.  
ü Desenvolvimento profissional e 

empregabilidade. 
ü Conhecimento de ferramentas para gestão 

da sustentabilidade.  

ü Aprimoramento e/ou aprofundamento 
de conceitos.  

ü Vontade de gerar impacto positivo na 
sociedade. 

ü Desenvolvimento profissional e 
empregabilidade.  

ü Conhecimento de ferramentas para 
gestão da sustentabilidade. 

ü Desenvolvimento da capacidade de 
convencimento. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

No que se refere aos dilemas desorientadores, não cabe uma análise comparativa uma 

vez que se tratam de experiências muito pessoas e individuais. O que se pode dizer é que na 

concepção de Mezirow (2010), as situações desafiadoras ou desorientadoras são normalmente 

estressantes ou penosas para o indivíduo. Já Brookfield (1987) aponta que situações prazerosas, 

como se apaixonar, ter sucesso no trabalho, também podem funcionar como dilemas. Isso 

porque esses acontecimentos levam as pessoas reinterpretarem suas ações e ideias passadas 

com um olhar mais positivo das situações. Nos casos analisados, uma visão 

positiva/esperançosa/de construir um futuro melhor e diferente serviu como dilema 

desorientador para este grupo de alunos.  

Outro ponto a considerar é que os traumas em Mezirow (2010) estão muito focados no 

indivíduo, mas os dados desta pesquisa mostram um cruzamento entre os dilemas individuais 

com dilemas coletivos. Isso porque sustentabilidade é um tema que traz impacto tanto para o 

indivíduo como para a coletividade. Mesmo não passando por situações traumáticas com forte 

apelo individual, como a morte de uma pessoa próxima, um desastre natural, divórcio, guerra, 

ou um acidente, as experiências analisadas mostraram que um conjunto de sensibilização, que 

às vezes até poderiam ser consideradas bastante sutis ou pontuais, como um filme ou uma 
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disciplina na faculdade, já serviram como acontecimentos que fizeram os alunos refletir sobre 

questões sociais e contribuíram para mobilizá-los a uma ação.  

Com relação aos elementos motivadores entre as duas experiências, observa-se que os 

alunos foram ao curso com intenções similares. Para alguns, o objetivo estava mais atrelado à 

questão da empregabilidade, para outros, à capacidade de convencimento de lideranças e/ou 

colaboradores. Alguns ainda relataram que, a partir dos instrumentos aprendidos no curso, 

teriam condições de ajudar as empresas a gerar algum impacto positivo na sociedade.  
 

4.3 CONTEÚDO DA REFLEXÃO NAS EXPERIÊNCIAS DISCENTES 

 

Antes de iniciar esta seção, é importante lembrar o leitor que a ideia inicial desta 

pesquisa era trabalhar com os quatro níveis de reflexão de Kember et al. (2008) - ação habitual, 

compreensão, reflexão e reflexão crítica. Entretanto, quando se procedeu a análise dos dados, 

percebeu-se que leitura ficaria mais interessante se fosse feita apenas a partir dos estágios 

reflexivos, isso porque os alunos que chegam nestes cursos já vêm como uma compreensão de 

sustentabilidade. Não fazia sentido analisar níveis não-reflexivos uma vez que nenhum aluno 

se encontrava nestes níveis.  

Vale lembrar que mesmo a fase reflexiva também pode ser considerada em níveis - 

orientada para conteúdo e processo (reflexão) ou para premissas (reflexão crítica), conforme 

representado na figura 1. Assim, seguindo a template de análise apresentada no Quadro 9, o 

próximo item apresenta os resultados sobre o conteúdo da reflexão feita pelos alunos.  

Como se trata de uma pesquisa orientada para uma lógica interpretativista, o objetivo 

central foi compreender o conteúdo das reflexões destes alunos, e não apenas "encaixá-los" em 

níveis, e muito menos quantificar quantos alunos refletiram criticamente ou quantos não 

atingiram esse nível. Para tanto, seguindo a recomendação de Kember et al. (2008), os textos 

escritos e as narrativas foram analisadas como um todo, em conjunto, mesmo se tratando de 

perguntas distintas no roteiro de perguntas e nas entrevistas.   

 

4.3.1 Curso Alfa  

 

As narrativas externalizam que a sustentabilidade ainda está muito relacionada às 

questões legais, à necessidade de cumprir o que a lei determina, e esta ideia se fortalece 

principalmente quando a questão regulatória está associada à punição financeira: “Acredito que 

no mercado de construção civil o maior interesse é de obedecer às regulamentações para não 
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ser multada” (A4). Para o aluno A9, o problema está na limitação conceitual da 

sustentabilidade, que ainda é voltada ao cumprimento da legislação ambiental. "É apenas um 

conceito limitado, uma forma antiga de compreendê-lo, no entanto, ainda é muito presente nas 

empresas". Este aluno acredita que uma mudança de consciência coletiva se faz necessária para 

que novos conceitos sejam observados na prática organizacional e assim, suas atividades não 

estarão mais relacionadas exclusivamente com o cumprimento de obrigações legais, mas sim 

de forma integrada à sustentabilidade.  

Além do cumprimento de obrigações legais, os alunos notam uma preocupação das 

empresas em cumprir à pressão imposta pelo mercado, com o intuito único de passar uma 

imagem de ‘responsável’ para os stakeholders e ganhar reputação no mercado, mesmo que esse 

posicionamento não reflita a realidade da empresa: “Muitas [empresas] dizem que fazem 

projetos sustentáveis, mas, por outro lado, estão causando muitos impactos negativos que não 

são mostrados” (A2). O entrevistado A8 afirma que em algumas empresas, a sustentabilidade 

é incorporada apenas como um canal de relação pública: “a empresa assume a sustentabilidade 

no ponto de vista de adquirir boa imagem, compensando os danos causados pelo seu negócio 

com uma atuação sustentável. Compensam os danos da mineração com reflorestamento, por 

exemplo”. O entrevistado 7 corrobora com essa ideia.  

 
Acredito que a sustentabilidade ainda seja vista como perfumaria nas organizações, 
ou seja, meramente decorativa. Um termo recente que ilustra bem essa tendência seria 
o greenwashing onde as empresas buscam atender as demandas da sociedade em 
relação às questões socioambientais para que não sofra perdas em vendas, tudo isso 
de maneira superficial (A7).  
 

A ideia de que as ações sustentáveis existem para atender às exigências morais da 

sociedade aparece na fala de outros alunos. Segundo A6, “a liderança acredita que 

[sustentabilidade] seja algo irrelevante até para o negócio e que fazem apenas para ser 

politicamente corretos”.  

As falas destes alunos demonstram um questionamento sobre o distanciamento entre 

discurso e prática - entre o que as empresas dizem que fazem e o que elas realmente fazem - e 

suas reais intenções ao fazê-las. Observa-se que há uma conscientização a respeito do que está 

por trás das ações das empresas. Na fala do aluno 8 por exemplo, fica claro que ele não está 

sendo ingênuo a ponto de acreditar que a empresa faz reflorestamento porque ela é boazinha, 

ou porque está genuinamente preocupada com os impactos que causa. Ele percebe que a 

intenção por trás do reflorestamento é compensar uma atividade insustentável com o objetivo 

de garantir uma boa imagem perante seus stakeholders. Na percepção da aluna A2, "é um 
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mundo que a gente vê que as empresas só vão atrás de dinheiro, dinheiro e dinheiro, mas no 

discurso elas dizem que não, mas na verdade é". Para os alunos, o discurso ainda está voltado 

para manutenção da imagem (greenwashing) e ressaltam a importância de que a 

sustentabilidade seja incluída no centro estratégico e de posicionamento da empresa, de forma 

a atribuir valor e importância ao tema.  

Para os alunos, quando a empresa não alinha sustentabilidade em seu propósito, acaba 

tendo uma visão limitada do tema, não sendo capaz de enxergar os benefícios que a 

sustentabilidade pode trazer tanto para a empresa como para a sociedade, no curto e longo 

prazo.  

 
Se está alinhado no propósito, aquilo vai ser bom para a empresa e para todos os 
stakeholders. Se não está inserido na filosofia da empresa, aquilo não vai ter o 
resultado que deveria ter. Se ela está fazendo só para cumprir, porque eu quero fazer 
parte do ISE, eu preciso cumprir esses e estes requisitos, passa a ser somente um 
investimento, um custo, um gasto. Eu acho que isso passa a ser ruim para ela e para 
as pessoas ao seu redor. Como se o ciclo não fechasse (A1).  

 

Mesmo tendo esta visão mais crítica, as entrevistadas A1 e A12 adotam uma posição 

otimista sobre o fato da sustentabilidade não ser algo estratégico, ou um valor para as empresas. 

A entrevistada A12 acredita que, por mais que as empresas ajam em prol da sustentabilidade 

com o objetivo único de cumprir obrigações legais e/ou morais para atender à pressão da 

sociedade, dos clientes, fornecedores, o mínimo de atendimento a estas exigências já é um 

importante direcionador desse movimento. Afinal, segundo ela, independentemente dos 

motivos que levam as empresas a incorporarem ações sustentáveis, a sustentabilidade acaba se 

tornando uma tendência dominante: “Me surpreende que a sustentabilidade está virando 

mainstream, que as empresas também por uma pressão tecnológica estão pensando mais em 

sustentabilidade. Esse poder está sendo mais disseminado, o assunto está mais intrínseco nas 

empresas”. Muito embora provavelmente as empresas não adotariam a sustentabilidade 

voluntariamente, já existe uma evolução no sentido de atender à legislação que antes era 

deixada de lado.  

Nesse sentido, o ponto de vista legal e/ou moral acaba propiciando uma conscientização 

das empresas e, de alguma forma, trazendo avanços para a agenda da sustentabilidade. Segundo 

a entrevistada 1, a partir de uma mudança de comportamento, será possível exigir mudanças 

dos estados e das empresas privadas, e assim, direcionar as ações para uma economia circular 

e desenvolvimento sustentável. E a empresas tem um papel muito importante, assumindo 
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muitas vezes uma função que seria responsabilidade do estado, mas que esse não consegue 

assumir.  

Esta aluna exemplifica com o caso da Danone. Segundo ela, esta empresa tem uma 

demanda muito grande de laticínios, pelo tipo de produto que desenvolve. A empresa passou a 

demandar que todas as fazendas que fornecem leite para ela cumpram uma série de requisitos, 

entre eles, não desmatar para a criação do gado. Além desta exigência, a empresa consegue 

também fiscalizar essas fazendas.  

 
Aí a gente pode ver por exemplo, que as grandes empresas têm um papel muito 
grande, e talvez o estado provavelmente não conseguiria fazer toda essa fiscalização. 
Imagina se o estado, no Brasil, que os fiscais são bem corruptos. Imagina se ficasse a 
cargo do governo fiscalizar tudo isso. Ele nem consegue fiscalizar a Amazônia, 
imagina fiscalizar todas as indústrias e fazendas (A1). 
 

Nesta fala, pode-se observar uma reflexão sobre o papel tanto das empresas, 

especialmente as de grande porte, na contribuição de uma visão pró-sustentável. Na visão da 

aluna, da mesma maneira que a sociedade pressiona as empresas por mudanças, as empresas 

também vão ao mesmo tempo se conscientizando e trazendo essas mudanças para a sociedade, 

funcionando como um ciclo de transformação.  

Por mais que as empresas que não tenham a sustentabilidade como filosofia inserida na 

estratégia, ou seja, enraizada desde sua concepção, e que ainda existe uma alta demanda pela 

geração de lucro, os motivos que direcionam as empresas são válidos como porta de entrada, 

como o início de um caminho.  

 
Se eu olho eficiência energética como algo que promove uma economia para as 
empresas, é uma porta de entrada, puxa, olha, eu tenho um problema e eu estou te 
ajudando a resolver este problema, olha o resultado que a gente conseguiu. Vamos 
fazer um pouco mais, vamos seguir daqui e agora vamos dar um passo seguinte, fazer 
outro projeto. Aí de repente você tem um outro departamento, que também está 
realizando um projeto. Então de repente, aquilo que entrou por uma porta que não 
tinha essa visão de um todo, pode ir ganhando corpo e criar um projeto maior (A1).  
 

Uma consideração a se fazer é o contexto em que o programa está inserido. Este curso 

é oferecido por uma instituição de ensino cujo foco de atuação está na Administração (pública 

e privada), e nas ciências sociais e econômicas, portanto, a autora desta tese nem esperava 

encontrar no curso uma abordagem contra-hegemônica, anticapitalista ou marxista. Mas o que 

foi possível perceber com as observações da ação docente (observação de campo) e com a 

análise documental, é que houve uma tentativa de alguns professores em fazer os alunos 

pensarem nas empresas de forma diferente. Expressões como “pensar fora da caixa”, reflexões 

sobre uma proposta de “reforma do capitalismo”, ou um “capitalismo mais justo e humano”, e 
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a conscientização de que fazer negócio do mundo atual é muito complexo, emergiram na fala 

dos docentes. Segundo eles, levar os alunos a pensarem sobre estas questões é importante, uma 

vez que o próprio tema da sustentabilidade já é controverso quando discutido no contexto das 

organizações empresariais.  

Na análise da proposta do programa e das narrativas do coordenador e dos professores, 

fica claro que o curso defende a ideia de que o objetivo de um negócio continua sendo dar 

retorno ao acionista, mas também contribuir para o desenvolvimento sustentável. Esta lógica 

que pode parecer até mesmo contraditória (LÉLÉ, 1991, SPRINGETT, 2013), é trabalhada no 

curso pela perspectiva da complementaridade, ou seja, o ponto central não está em fazer isso 

"ou" aquilo, mas mostrar que é possível fazer isso "e" aquilo.  

Pode-se dizer que o curso tenta mostrar aos alunos a importância de se trabalhar com a 

tensão criada pela polaridade, pela contradição. Alguns leitores podem entender que ao fazer 

isso, o curso não está levando a uma reflexão crítica, pelo fato de estar apenas "ajustando" a 

sustentabilidade ao mundo dos negócios, entretanto, outros podem entender que ao expor os 

alunos a estas tensões, e mostrar que o grande desafio do profissional é justamente lidar com 

os paradoxos existentes, essa pode ser uma forma de potencializar reflexão crítica. Neste caso, 

a interpretação seria inversa, não é a sustentabilidade que está sendo ajustada ao mundo dos 

negócios, mas este que está se ajustando a sustentabilidade. Como afirma Antonacopolou 

(2010), as tensões são centrais para o pensamento crítico, porque estas experiências desafiam o 

conhecimento do indivíduo e as conexões necessárias para lidar com o desconhecido.  

Voltando à análise das narrativas e da produção textual, alguns alunos observam 

algumas consequências pelo fato da sustentabilidade não estar inserida na cultura das empresas. 

A primeira delas é que o tema acaba sendo visto de forma isolada dentro das organizações, 

como responsabilidade de um setor apenas. É normalmente entendido de forma superficial e 

não é tratado de forma transversal a todos os departamentos das organizações. “Existem 

departamentos responsáveis pela área e totalmente desvinculados da área produtiva e das outras, 

com raras exceções [...] Iniciativas e discussões aprofundadas sobre o tema são restritas ao meio 

acadêmico e às ONGs” (A9).  

E quando essas discussões existem dentro das empresas são frequentemente restritas à 

área de responsabilidade social/sustentabilidade, com uma visão assistencialista, ligada à 

filantropia. Há uma percepção da predominância do interesse individual em detrimento do 

coletivo existente na alta cúpula das empresas. “Muitas vezes o presidente é quem define para 

onde o dinheiro será doado de acordo com o interesse dele e não da empresa. Além da visão 

filantrópica, não é algo estratégico” (A7).  
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Outra consequência é que quando a empresa não coloca os aspectos sociais e ambientais 

como um valor, as ações voltadas à sustentabilidade ficam minimizadas em sua ordem de 

importância, se mantendo atrelada aos aspectos financeiros.  

 
O que acontece é que assim, quando a gente não consegue mostrar em números, 
financeiramente, o valor que isso pode trazer para a empresa, é muito difícil de manter 
a área de responsabilidade social. É muito difícil trabalhar com esse tema no mundo 
que a gente vive, porque é um mundo que a gente vê que as empresas só vão atrás de 
dinheiro. E a gente vê muita coisa errada acontecendo, às vezes desanima um pouco 
na verdade, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas iniciativas positivas também 
acontecendo ao longo do tempo, eu acho que hoje em dia tá virando um tema bem 
mais conhecido do que antigamente (A2). 

 

Na visão do aluno A8, para muitas empresas a sustentabilidade é vista ou como 

oportunidade de conseguir crédito mais barato, isso porque existe no mercado a oferta de crédito 

com taxa de juros mais baixas para atividades sustentáveis, ou como um custo. Para a aluna A6, 

"a sustentabilidade é inovação, e como qualquer inovação, requer investimento inicial", mas 

muitas empresas não entendem dessa forma.  

Assim, como a perspectiva exclusivamente financeira é muito perpetuada, os alunos 

sentem que existe uma dificuldade em conectar sustentabilidade com o modelo econômico 

prevalecente e promover uma mudança cultural sobre o capitalismo ainda restrito a ganhos 

econômicos. Os alunos percebem que no ambiente empresarial, a garantia do lucro é essencial 

e por isso, a própria continuidade do conceito sustentável é um desafio a ser superado. Segundo 

um dos entrevistados, como sustentabilidade é uma meta a médio e longo prazo, e as empresas 

vivem no curto prazo, este assunto acaba não sendo urgência e prioridade para o setor 

corporativo. A aluna A12 concorda com essa perspectiva:  

 
O principal desafio acho que é econômico, financeiro, porque da forma como você 
avalia a performance financeira, você pode dar uma visão de curto prazo e sem 
contabilizar, por exemplo, ativos naturais ou ambientais, ou você pode dar uma 
roupagem diferente de longo prazo, buscando investimento que seja mais perene e 
consistente ao longo do tempo e contabilizar ativos naturais ou esses riscos, que são 
mais de longo prazo. Então eu vejo que o principal entrave hoje ao desenvolvimento, 
é financeiro e no final dizer, quem vai pagar a conta (A12). 

 

Quando a sustentabilidade é entendida exclusivamente pela perspectiva financeira, é 

muito difícil que as empresas a coloquem como prioridade, ou no mesmo nível de importância 

de outros objetivos, diz a aluna:  

 
Em se tratando de sustentabilidade, ele [gestor ou líder] sempre vai olhar por último, 
e falar assim, ah é? Vai me reduzir custo? Ah tá, mas eu preciso vender. Eu tenho que 
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fazer um investimento para vender primeiro, porque se eu não vender eu não 
sobrevivo. Então ele sempre vai olhar muito mais para questões de venda e de curto 
prazo [...] Ele não vai olhar para um possível acidente que pode acontecer. O negócio 
de Mariana por exemplo, que você não fez corretamente ali o depósito dos resíduos. 
E aí quebrou a barreira, a barragem de Mariana, e ferrou tudo ali. Então assim, foi por 
um erro das empresas, elas não quiseram construir outros lugares de barragem e aí 
foram construir uma em cima da outra, até uma hora que não teve mais o que fazer e 
explodiu (A2).  

 

A entrevistada A12 concorda com essa perspectiva, e além de criticar a visão de curto 

prazo, entende que as organizações operam pela lógica de pensamento construída: “Acho que 

a grande questão hoje ainda é financeira, porque tem um modelo de pensamento por trás, se 

você vê isso como um investimento de longo prazo ou um custo a curto prazo”. Entretanto, 

acredita que essa crença aos poucos está mudando, isso porque este ambiente é turbulento e 

está sempre sendo chacoalhado por questões políticas e econômicas.  

Quando a sustentabilidade é entendida a partir da lente econômico-financeira, cria-se a 

noção de que ela é um entrave ao negócio: “É uma barreira de negócios que deve ser quebrada 

e vista como uma oportunidade” (A7). A aluna comenta:  

 
Eu vejo que tem uma movimentação grande tanto do lado ambiental quanto do lado 
social, e por trás disso acho que há uma conscientização que uma empresa que quer 
permanecer no mercado por muito tempo, ela vai ter que estar saudável e ágil para 
permanecer competitiva nesse cenário que está mudando muito (A12).  
 

 

É possível observar nas falas destes alunos, que a sustentabilidade é entendida pelas 

empresas como oportunidade ou um diferencial atrelado à vantagem competitiva para se 

manterem vivas no mercado. Aqui é importante tecer algumas considerações. Olhar a 

sustentabilidade exclusivamente como uma fonte de vantagem competitiva ou oportunidade de 

negócio pode, em um primeiro momento, parecer algo meramente instrumental, ou não 

orientado para reflexão crítica. 

Entende-se aqui que isso pode ocorrer se o entendimento sobre o tema estiver pautado 

em visões tradicionais de vantagem competitiva. Na perspectiva de Michael Porter 

desenvolvida em 1985, por exemplo, a vantagem competitiva é fortemente associada à 

maximização dos recursos e otimização da performance financeira em curto-prazo, e altamente 

focada na competição. Entretanto, esta teoria evoluiu para a criação de valor compartilhado. 

Para o autor, o grande problema é que as organizações continuam presas a uma abordagem de 

valor ultrapassada. O propósito da empresa deve ser redefinido como o da geração de valor 
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compartilhado, não só do lucro por si, redefinindo o capitalismo e sua relação com a sociedade 

(PORTER, 2011).  

Esse tipo de entendimento apareceu na fala dos alunos. Quando defendem a 

sustentabilidade como uma forma de se obter vantagem competitiva, não significa 

necessariamente que eles não estejam questionando o capitalismo e os modelos de negócios 

voltados exclusivamente à maximização do lucro. Nem mesmo que não estejam revendo as 

estratégias das empresas cuja abordagem está pautada na competição, ou ainda criticando a 

própria ideologia de valor compartilhado limitada aos interesses de um pequeno grupo 

específico (shareholders) focados no curto prazo e indiferentes a questões éticas e de bem-estar 

da sociedade. Significa que eles estão pensando em novas formas de se fazer negócio, 

colocando a vantagem competitiva como uma forma de encontrar equilíbrio entre o raciocínio 

econômico e as considerações sociais e ambientais: “Acredito que sustentabilidade é algo que 

pode gerar valor tanto para a sociedade e meio ambiente, quanto para empresa e seus acionistas” 

(A3).  

Novamente, por mais que a lógica seja orientada para o ganha-ganha, e nos relatos 

escritos não tenham surgido reflexões como "será que a empresa tem que sempre ganhar? Será 

que algumas vezes a empresa pode perder e a sociedade ganhar?", temos que lembrar do 

ambiente em que estes alunos estão inseridos, e no contexto do curso. Inclusive em umas das 

observações de campo, duas alunas começaram a debater esta questão. Uma delas defendia que 

a mensagem que os professores do curso queriam passar para os alunos foi justamente mostrar 

como estabelecer essa relação ganha-ganha, e que isso deve ser uma prioridade para os 

profissionais que atuam com sustentabilidade dentro das organizações. Entretanto, a outra aluna 

discordou desse posicionamento, defendendo que sua colega de classe tinha tido uma visão 

equivocada da mensagem que os professores queriam passar. Segundo ela, a intenção do 

professor era justamente criticar essa visão ganha-ganha.  

Esta situação pode ser analisada de duas formas. Ou de fato uma das alunas não 

entendeu a mensagem que o professor quis passar, ou, a forma como os indivíduos 

compreendem e refletem sobre as questões de sustentabilidade, depende muito da maneira 

como o aluno internaliza essa visão, dialoga com os seus anseios, inquietações e com sua ética, 

ou seja, depende muito dos esquemas de significado e perspectivas de significado previamente 

construídos de cada indivíduo.  

Mezirow (1991) lembra que as perspectivas de significado são frequentemente 

adquiridas na infância, e por isso, cada indivíduo usa seu próprio quadro de referências (frame 

of references) para analisar uma situação. Para o autor, todos os indivíduos são moldados pela 
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linguagem, cultura ou até mesmo pelas experiências pessoais prévias, e que isso acaba 

limitando a capacidade dos indivíduos em aprender. Mesmo assim, ele entende que a 

diversidade de crenças, valores e práticas sociais, e as contradições geradas pelas rápidas 

mudanças presentes na sociedade, fazem com que os adultos descubram uma necessidade de 

adquirir novas perspectivas.  

Com uma visão mais otimista da vantagem competitiva, os alunos ressaltam que o 

importante é entender que a sustentabilidade é o caminho para perpetuar não somente as 

empresas, mas também a sociedade. Além disso, a vantagem competitiva pode ser usada como 

um mecanismo de convencimento: 

 
É difícil você imputar uma ideia pessoal na empresa, a não ser que isso vire uma 
oportunidade de economia e/ou diferencial de negócio. Por exemplo, a usina de asfalto 
com aquecimento a gás ao invés de querosene ou dope (produto petrolífero). Para a 
visão de sustentabilidade isso é ótimo, mas se não fosse viável economicamente, 
ninguém implementava (A4).  
 

A ideia da sustentabilidade como uma oportunidade de negócio e vantagem competitiva 

é amplamente difundida no curso, e aparece claramente no relato dos alunos. Isso porque o 

próprio coordenador do curso apontou que o objetivo é levar os alunos a entenderem que as 

empresas incorporam sustentabilidade porque precisam estar preparadas para operar e serem 

competitivas nesse novo ambiente que está se formando, não só porque querem ser ‘boazinhas’. 

A narrativa dos alunos expressa que o aprendizado dos alunos no curso foi se conscientizar que, 

apesar do cenário estar mudando, as empresas ainda operam pela lógica financeira. Assim, 

mostrar que a sustentabilidade poder ser vantajosa para todo os lados, é uma forma de 

convencer as empresas a adotarem ações sustentáveis.  

Os alunos apontam também para a falta de conscientização das pessoas (e 

consequentemente das organizações) sobre o impacto que suas atividades causam no meio 

ambiente e na sociedade. Não há uma visão sistêmica e de longo prazo; normalmente as pessoas 

não param para pensar que a ação de um indivíduo tomada no presente, pode afetar várias 

pessoas no futuro, dizem eles. Uma vez que não existe essa noção, as pessoas não percebem 

necessidade de mudar. A falta de um conhecimento mínimo sobre sustentabilidade por boa 

parte da população dificulta o processo de mudança.  

Além disso, sustentabilidade demanda o desenvolvimento de novas tecnologias e 

produtos que possibilitem migrar as diversas atividades das empresas para a sustentabilidade. 

E isso acaba esbarrando tanto em investimento (recurso financeiro) como em mão de obra 

capacitada. Por isso, alguns alunos ressaltam que um grande desafio é ter mais profissionais de 
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sustentabilidade que entendam do assunto e que consigam aplicar esse conhecimento em suas 

atividades.  
 
A sustentabilidade é muito pouco considerada na sociedade de uma forma geral, 
portanto, o principal problema é a falta de alternativa ou de opção para que os 
problemas profissionais sejam resolvidos embutindo a sustentabilidade (A10).  
 

Pouco ainda se conhece, é divulgado, e discutido sobre sustentabilidade dentro das 

organizações: “A empresa não possui um plano sobre sustentabilidade e praticamente nada 

sobre isso é discutido internamente, nem como ações de endomarketing” (A5). Isso acaba 

levando a uma outra dificuldade mencionada pelo aluno A6, que é convencer as pessoas da 

importância e benefícios econômicos que podem ser gerados. Outro aluno corrobora com esta 

ideia: “Acredito que o maior desafio de sustentabilidade dentro das grandes corporações é 

convencer sua equipe interna que existe grandes oportunidades com a sustentabilidade” (A10).  

Atrelado à esta questão do convencimento, um desafio enfrentado pelos alunos é como 

comercializar a sustentabilidade, no sentido de torná-la atraente para as pessoas e empresas. 

Para convencer alguém de algo, além de mostrar os benefícios que aquela ação ou mudança 

pode trazer, é importante também saber como promovê-la, como colocar a ideia em prática. 

Segundo a aluna A5, sustentabilidade não pode ser uma discussão de pessoas que querem 

"apenas fazer o bem", mas sim deve ser algo estruturado, quantificado e estratégico”. Existe 

uma grande dificuldade em saber como viabilizar e instrumentalizar os conceitos de 

sustentabilidade, de sair do campo teórico e ir para o prático, de forma a torná-la mais evidente 

e concreta, como por exemplo, como precificar os impactos negativos das ações empresariais?  

A sustentabilidade ainda tem uma visão muito idealista. Assim, fazer a sustentabilidade 

acontecer na prática das empresas é um desafio enorme: “a gente precisa fazer as coisas todo 

dia, todo dia tem que correr atrás para produzir, para fazer o projeto, para isso e aquilo outro. 

Como é que eu vou inserir isso tudo e fazer essa mudança de posicionamento da empresa?” 

(A1). A falta de conhecimento, informação e transparência relacionados à sustentabilidade são 

um desafio para esta mudança: 

A dificuldade que eu percebo é que o caminho que deve seguir ainda não está muito 
claro, o assunto não tá maduro. Então é como se a gente tivesse caminhando, 
desbravando e desvendando, é um trabalho quase de detetive, de você desbravar e ir 
atrás de informações as vezes você não consegue toda informação, torcer para que 
essa seja a informação mais correta. Falta transparência, falta mensuração, acho que 
nessa transparência às empresas muitas vezes fazem de propósito, não comunicar todo 
o processo delas, isso que é bastante difícil, você tomar a decisão, essa tomada de 
decisão que é bastante complicada, porque você não tem as informações (A1). 
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Uma das reflexões que essa entrevistada faz refere-se à falta de comunicação, muitas 

vezes proposital por parte das empresas, sobre seus processos e sua relação com as questões de 

sustentabilidade. Durante o curso, surgiam reflexões sobre os diversos interesses por trás das 

questões de sustentabilidade. Frente a estes desafios, esta mesma aluna destaca a importância 

dos profissionais de mudar a forma como abordam o tema:  

 
O que eu vejo é que se a gente traz um problema, as pessoas se sentem um pouco, 
numa posição de, como é que eu diria, na defensiva. Se a gente traz um problema, 
então o melhor é mostrar um pouquinho do problema e já trazer a solução. Nessa 
conversa sobre sustentabilidade, eu percebi isso, que se a gente já traz a solução, a 
pessoa fez puxa, mas que maravilha, então podemos juntos fazer isso. É diferente de 
trazer um problema e ficar acentuando o problema e a pessoa pensar, nossa, mas como 
é que eu vou resolver, só eu, nesse país inteiro, como é que eu posso contribuir para 
algo (A1). 

 

Por mais que muitas vezes seja difícil mobilizar as pessoas para questionarem o 

problema em si, no momento que o profissional adota uma postura positiva, no sentido de 

mostrar que o problema existe, mas que ele tem solução, e que essa solução pode ser construída 

de forma conjunta e colaborativa, já é uma forma de seguir por um caminho sustentável e 

mobilizar as pessoas para que elas também sigam na mesma direção. O tema da sustentabilidade 

parece tão complexo para os alunos, que a forma de mobilização para transformação das 

práticas insustentáveis seja buscar soluções para os problemas (problem-solving) e ficar 

questionando o problema em si (problem-posing).  

 

4.3.2 Curso Beta  

 

De forma muito semelhante aos questionamentos apresentadas no curso Alfa, as 

narrativas externalizaram que a sustentabilidade não é vista como algo estratégico para as 

empresas, e não está incluída na cultura empresarial, e isso traz diversas consequências para o 

desenvolvimento de ações ligadas à lógica sustentável e para a atuação destes profissionais. Na 

percepção dos alunos, o tema ainda está fortemente relacionado às questões legais, à 

necessidade de cumprir o que a lei determina: "Creio que a maioria das empresas ainda cumpre 

apenas as obrigações legais. Poucas entendem a importância estratégica da gestão para a 

sustentabilidade" (B3). Segundo esta aluna, as ações adotadas pelas empresas estão muito 

restritas ao cumprimento de leis, como por exemplo, gestão ambiental, cotas para pessoas com 

deficiência, ou programas de gestão de resíduos.  
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Assim, os alunos entendem que, uma vez que o tema ainda é visto apenas para cumprir 

o regimento/leis, a sustentabilidade é tratada de forma superficial dentro das organizações e 

suas ações acabam se tornando muito pontuais (B4, B6). Tratam-se de ações reativas apenas 

para atender à legislação ou à pressão da sociedade e do governo. "Poucas empresas tem o foco 

preventivo, pensando em desenvolver novas tecnologias, no futuro do planeta" (B7).  

Outra percepção dos alunos é que a discussão da temática é muito atrelada à questão 

verde: "sustentabilidade tem ainda um cunho muito ambiental. As pessoas que não têm muita 

propriedade do assunto acabam enxergando um pouco assim" (B8). Como reflexo, as empresas 

usam a dimensão ambiental como forma para tratar de sustentabilidade, mas com o objetivo de 

manter uma imagem perante seus stakeholders. "Trata-se apenas de ações relacionadas ao meio 

ambiente (educação ambiental), de modo a valorizar a sua marca, obter vantagens tributárias e 

qualificar seus produtos" (B2). A aluna B1 inclusive responsabiliza a área de marketing das 

empresas por restringir as ações de sustentabilidade à manutenção da imagem da empresa: 

"Existe um marketing que orienta muitas ações, não permitindo que os verdadeiros objetivos 

sejam alcançados".  

Estas narrativas mostram que há uma conscientização dos alunos do que está por trás 

dos interessas das empresas. Eles notam que as ações têm outros objetivos-fim, que vão além 

da preocupação genuína com as questões da sustentabilidade. A percepção dos alunos é que 

como normalmente o tema não é inserido na cultura das empresas, assume uma característica 

reativa. E mesmo quando ações mais proativas ocorrem, são frequentemente restritas à área de 

responsabilidade social/sustentabilidade, e adquirem uma visão filantrópica, isso porque a 

organização não coloca estas questões como uma prioridade (B8). Para a aluna B2, a 

responsabilidade social empresarial (RSE) ainda é vista como "a área que vai ajudar os mais 

necessitados, que a forma da empresa atuar é só com doações ou indo fazer uma visita, e quando 

na verdade, a gente pode contribuir muito mais que isso".  

A aluna B9 observa por exemplo, que há uma dificuldade de entendimento do tema por 

parte do quadro de funcionários, dificultando a aplicação no dia-a-dia (B5). Um grande 

problema é que as empresas enxergam o tema como um modismo, e não como algo necessário 

tanto para as empresas como para a sociedade. "A principal barreira é o restante da empresa 

não entender o papel estratégico da sustentabilidade. Veem como algo "bom para ter", mas não 

indispensável"(B3). 

Os alunos entendem que pela falta de compreensão do tema, o conceito de 

responsabilidade social empresarial no senso comum é associado exclusivamente às questões 

sociais, deixando de lado inclusive os aspectos ambientais. E mesmo que tenha um foco na área 
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ambiental, é usualmente entendido como algo acessório, não essencial ao negócio. Para eles, 

esse conceito limitado é amplamente multiplicado pelas empresas e assim, o tema acaba tendo 

este apelo filantrópico, e não como algo estratégico para as empresas: 
 
É visto como um adicional, uma perfumaria, como um assunto a ser tratado por outro 
setor: "algumas empresas têm alterado sua política, entretanto outras empresas têm 
abordado o tema 'apenas como um setor a mais na instituição', por exigência do 
mercado (B5).  

 

Nos casos em que isso ocorre, discurso e ação ficam a cargo de um departamento em 

específico, e não como responsabilidade de todos dentro da organização. Corre-se o risco de a 

temática ficar muito associada ao papel de uma liderança ou responsabilidade específica de um 

setor.  A aluna B8 conta que apesar das atividades desempenhadas pelo seu departamento (RSE) 

serem guiadas por certas diretrizes (adesão ao Pacto Global), ainda percebe que tais ações são 

muito restritas a uma área da empresa.  

 
Eu sinto que ainda não é um tema de todos. Então quando outras áreas nos auxiliam, 
é como se estivessem ajudando a nossa área a realizar uma atividade nossa, e não um 
tema de todo mundo. Por exemplo, hoje a gente tem um programa de ciência hídrica, 
e a minha área atua mais vendo os resultados disso, mas quem administra é o 
administrativo da empresa. A gente não tem muita parceria nesse sentido. A gente 
colhe a informação e relata os benefícios dessa decisão. Mas foi uma estratégia 
decidida só pelo administrativo da empresa, a gente não teve participação nesta 
decisão. Então acho que o que eu sinto mais dificuldade. É nesse sentido, de a gente 
ser uma área a parte e não fazer parte da estratégia (B8).  

 

As narrativas externalizam que um dos grandes desafios é tornar o tema transversal em 

todas as áreas da empresa, de forma que todos tenham entendimento e apliquem a 

sustentabilidade não somente na prática de trabalho, mas no dia-a-dia. E para isso, a 

participação e engajamento de todos é fundamental. Ao apontar esse tipo de desafio, observa-

se que os alunos entendem a sustentabilidade como um valor de vida, e que, portanto, deve 

servir como um norte de suas ações. 

A aluna B12 exemplifica uma situação que mostra como a sustentabilidade ainda é 

dependente do contexto. A aluna conta que antes da crise política brasileira ocorrida em 2015, 

diversos programas de sustentabilidade eram desenvolvidos na empresa em que atua, mas em 

decorrência da crise, diversas ações foram cortadas. 

 
Hoje estamos com pouquíssima atividade específica de responsabilidade social. Só 
para você ter uma ideia, quando eu entrei na companhia nós éramos em 2500 
trabalhadores diretos e hoje somos em 250. Nos últimos 3 anos, passamos por uma 
crise, porque é uma empresa de construção civil, então passou por uma crise muito 
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forte, e aí nós tivemos que reduzir muitos projetos. A gente deu uma boa enxugada 
em todos os programas (B12). 

 

Ela afirma que a sustentabilidade era algo muito forte dentro da organização, contudo, 

por conta de todas as mudanças que a companhia passou, principalmente na gestão, a 

sustentabilidade deixou de ser um valor: "para a atual gestão não é um valor. Eles sabem que é 

necessário, mas não é um valor, e é uma coisa que a gente vai ter que ir retomando 

paulatinamente para conseguir mostrar o porquê disso" (B12). Nesta mesma linha de raciocínio, 

a dificuldade apontada pela aluna B7 é como mudar a visão, a percepção atual dos negócios, de 

forma que as ações das empresas estejam sempre sob o guarda-chuva sustentabilidade, ou seja, 

que todas as suas ações sejam pautadas nos princípios da sustentabilidade. Promover o 

desenvolvimento sustentável deveria ser colocado como objetivo central da empresa (B2).  

A fala dessas alunas corrobora com a aluna A10, e expressa uma questão importante: 

será que as empresas que incluem sustentabilidade em suas práticas de fato a entendem como 

um valor para empresa ou é um valor apenas para alguns de seus membros? Uma vez que 

sustentabilidade não está inserida na cultura da empresa, acaba ficando à mercê da atuação e do 

interesse individual de alguns, ou muito dependente do contexto:  

 
Continuamos tendo as questões de cotas que são obrigatórias, voluntariado, mas de 
uma forma muito sutil. Porque isso é até uma percepção minha, não dá para a gente 
estar com programa de voluntariado forte ao mesmo tempo que você está trabalhando 
com profissionais que estão ansiosos, apreensivos, sob uma tensão muito grande, 
porque não sabem o que vai acontecer no próximo mês. Então por isso os programas 
acabaram dando uma enxugada, mas a gente teve projetos bem fortes na companhia 
(B12).  

 

Há uma compreensão por parte da aula de buscar entender a situação em que os 

funcionários vivem. Uma vez que há uma grande possibilidade de demissão dentro da empresa, 

e cria-se um ambiente de vulnerabilidade, há uma tendência natural das pessoas de redefinirem 

suas prioridades: a manutenção do emprego passa a ser muito mais importante do que ações 

voltadas ao coletivo.  

Assim como experienciado pela aluna A2 do curso Alfa, que foi desligada duas vezes 

da empresa por redução de custos, a aluna B3 entende que "as empresas enxergam os 

investimentos em ações de sustentabilidade como gastos, e são logo cortados quando passam 

por crise financeira". Assim, por conta dessa dependência do contexto, ou da ação de lideranças 

individuais, há uma dificuldade intrínseca "em promover projetos de longo prazo, e não 

somente ações esporádicas de curta duração" (B2). Para B12, se o tema estivesse atrelado à 
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cultura da organização, permeando todos os níveis hierárquicos, seria mais fácil de se atingir 

os resultados esperados.  
 

Quando você não tem isso introjetado na cultura, a gente fica com atividades que eu 
entendo como ações pontuais, ações como a campanha do agasalho, campanha do 
voluntariado para a festa de final de ano, que é o que a gente está fazendo esse ano, 
sacolinhas de natal. São questões muito pontuais, mas não que elas não sejam 
importantes. Então eu entendo que é isso. Quando está na cultura, quando a gente 
consegue inserir a sustentabilidade na cultura da organização, você consegue ter um 
resultado muito maior do trabalho (B12).  

 

Além dos casos em que o tema fica limitado a áreas específicas da empresa, os alunos 

observam que algumas nem entendem a complexidade dos impactos que causam. A aluna B11 

compartilha uma experiência pessoal:  
 
Eu moro em um bairro residencial na periferia. Há pouco tempo fizeram um shopping 
lá. Foi bem na época que eu comecei o curso, e eu percebia que cada vez mais o 
shopping tinha algumas responsabilidades diante daquela região. A gente até fez 
reunião com o engenheiro da obra, mas eles não entendiam que a responsabilidade de 
algumas melhorias no entorno era deles. Eles justificavam que as melhorias deveriam 
ser feitas pela prefeitura, ou algum outro órgão do governo. Por exemplo, iluminação. 
Até hoje não tem iluminação na frente do shopping. Nós fomos comentar: "como 
vocês não colocam iluminação? É risco para nós, quem vai ser assaltado somos nós". 
Querendo ou não o número de assaltos vai aumentar porque existe o shopping ali. 
Acho que a visão das empresas é essa: não é responsabilidade minha, é 
responsabilidade de outro órgão, e o outro órgão a gente sabe que não vai caminhar, 
a não ser que o shopping o pressione para fazer, e mesmo assim, não vai acontecer. A 
empresa não pode falar "isso não é responsabilidade minha, isso não vai interferir no 
meu negócio". Indiretamente interfere, porque se eu tiver que ir no shopping e eu tiver 
o risco de ser assaltada, vou em outro shopping. Acho que é uma questão de 
responsabilidade, eles encaram que não é responsabilidade deles (B11).  

 

A aluna questiona a co-responsabilização das empresas pelo impacto que suas ações 

causam no seu entorno e na sociedade como um todo, também o posicionamento desta empresa 

de jogar a responsabilidade para a esfera pública.   

As narrativas também apontam alguns questionamentos no sentido de que o tema ainda 

é fortemente vinculado à questão financeira. As ações das empresas normalmente têm como 

objetivo a redução de custos, com vistas a obtenção de lucro (B4). "No dia a dia, a realidade é 

sempre muito baseada em lucros. Eu percebo que eles não veem como algo que agregue valor, 

e que pode dar esse retorno para eles também" (B5).  

Há uma percepção por parte dos alunos de que, por mais que algumas empresas tenham 

incorporado outras variáveis no seu modelo de negócio, muitas continuam focadas em aspectos 

mensuráveis (dinheiro). E a grande dificuldade então está no fato de que se não houver 

apresentação de ganhos mensuráveis, torna-se difícil implementar algo dentro das empresas 
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(B6). "Mensurar processos, resultados e impactos dos projetos de RSE de forma a 

retroalimentar outras atuações", ainda é uma dificuldade muito grande" (B2). 

A fala destas alunas tem relação com a discussão de vantagem competitiva apontada no 

curso Alfa. Novamente, o que se quer questionar é que o problema não está no fato das empresas 

utilizarem a lente econômico-financeira para olhar para estas questões, até porque é importante 

economizar energia, materiais, repensar o uso dos recursos. Mas a grande questão que se quer 

apontar é um repensar sobre o lucro, se ele pode ser atingido a qualquer preço ou se existem 

outras questões a serem consideradas. A fala abaixo mostra essa problematização:  

 
Eu acho que a questão é as empresas entenderem que não é só o lucro pelo lucro. Se 
você fizer as outras pessoas ganharem, você está ganhando junto também. O que não 
dá é para você estar numa ilha de excelência no meio de um mar de miséria e 
destruição. Essas questões estão mais claras hoje. Acho que essa questão de você ter 
um propósito e você estar fazendo alguma coisa a mais, e pelo outro, essa questão de 
comunidade, de estar todo mundo junto, eu acredito que é meio que um caminho sem 
volta, as pessoas estão pensando nisso. Agora, se eu tenho certeza que as empresas 
querem isso mesmo, e não só o lucro, eu não tenho (B10).  

 

A fala de outra aluna também externaliza que a ideia do lucro obtido de forma ética e 

legal, nem deveria entrar em discussão, uma vez que é uma obrigação constituída e imposta 

sobre a organização desde sua origem. Apesar deste tipo de questionamento ter emergido, 

posições mais céticas em relação à questão do lucro também:  
 

Talvez tentar aplicar as práticas sustentáveis no mercado, nas empresas, seria possível 
de forma terceirizada, porque eu não consigo hoje enxergar uma empresa totalmente 
voltada para as duas vertentes: ter lucro e ao mesmo tempo ser sustentável, ser uma 
empresa responsável na área sustentável, ambiental, social e lucro, é bem complicado 
isso. Eu acredito que não é uma questão só do Brasil. Eu acho que o que impera é a 
busca do lucro e o menor custo possível para implantar projetos [...] no meu caso, se 
eu me colocar como investidora, infelizmente, apesar do curso, apesar de tudo o que 
eu aprendi e olhei, eu sei que é o meu dinheiro, eu me preocupo com ele, eu quero que 
ele renda. E da mesma forma, as empresas, o megaempresário, o pequeno, médio, o 
megainvestidor, aquela lá dos fundos gigantescos, também querem. O ideal seria que 
realmente tivesse caminhando junto, o lucro com uma atividade que não seja 
destrutiva (B9). 

 

Apesar de também criticar o fato das empresas buscarem somente o lucro, a aluna B9 

apresenta uma visão menos idealista sobre esta questão. A aluna até chega a problematizar a 

lógica orientada pelo lucro, mas ao se colocar na posição de um empresário, investidor, 

operador do mercado financeiro, ela tem dificuldade de ver a aplicação prática disso no 

ambiente corporativo, ou visualizar uma mudança deste grau nas empresas. Essa dificuldade 

foi vivenciada durante o curso: 
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Durante nosso TCC, a gente teve uma dificuldade enorme de conseguir visualizar isso 
no setor hoteleiro. Foi muito vago, e a gente não conseguiu olhar tipo: olha, que legal, 
o setor está pensando em outras coisas. Então é bem precário, tem muita pouca coisa 
em andamento, é decepcionante mesmo (B9).  

 

Mas isso não significa que esta aluna não refletiu criticamente sobre o fato. Isso porque, 

conforme defende Brock (2010), a reflexão crítica de pressupostos pode ocorrer sobre pontos 

de vistas mantidos (quando eu questionei minhas ideias, eu percebi que eu ainda concordava 

com minhas crenças) ou sobre pontos de vista questionados (quando eu questionei minhas 

ideias, eu percebi que eu não mais concordava com minhas crenças e minhas expectativas). 

Pela definição de Mezirow (1991), Brookfield (1987, 2010) e Kember et al. (2008), refletir 

criticamente significa problematizar o que tomamos como taken-for-granted (tido como certo), 

e isso a aluna faz.  

Mesmo com uma postura mais cética, ela acredita que o cenário está mudando. Na sua 

opinião, tudo ainda é muito novo, mas o mercado e o poder do consumidor vão acabar exigindo 

das empresas estas transformações: 

 
Tudo depende da conscientização que não vem necessariamente da empresa. O 
caminho está em conscientizar as pessoas; o mundo vai exigir que as empresas tenham 
processos mais limpos. Processos de produção visando o lucro nem entram nessa 
questão, porque vai passar a ser uma necessidade de você atender o consumidor, o 
que ele está pedindo, com base nos valores dele. Vai deixar de ser uma coisa de valor 
monetário da empresa, e ela vai passar a olhar mais para o consumidor, porque a força 
está nele, não na empresa. Pode ser uma megaempresa, que ela cai se o consumidor 
não comprar seu produto [...] Lógico que aí tem um pouco de inocência nisso, as 
empresas têm poder financeiro e econômico, tem fatores muito importantes como o 
lobby, então algumas empresas conseguem burlar processos, e o consumidor não 
consegue suplantar um processo judiciário que atinja a reputação da empresa, e assim 
ela não é tão abalada quanto o prejuízo que ela causa. Mas mesmo assim, eu ainda 
acho que conscientizar o consumidor para comprar melhor, exigir os direitos e deveres 
da empresa enquanto consumidor, eu acho que é o caminho (B9). 

 

Ao analisar a fala acima nota-se que a aluna tem consciência em relação ao poder das 

empresas, mas acredita na força do consumidor para exigir que empresas invertam seus valores. 

Quando ela diz "processos de produção visando o lucro nem entram nessa questão, porque vai 

passar a ser uma necessidade de você atender o consumidor" ela entende que, mesmo que seja 

por meios legais ou exigência moral para manter sua imagem perante seus clientes, as empresas 

vão ter que se preocupar com outras questões além do lucro no futuro.  

De modo geral, as narrativas expressam uma conscientização dos alunos de que as ações 

empresariais ainda são muito pontuais, que foco na maioria das vezes está em manter uma boa 

imagem, que o tema deveria ser inserido na estratégia das organizações, entretanto, assim como 

mencionado por alguns alunos do curso Alfa, concordam que estas ações podem fomentar um 
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ciclo de conscientização, e assim de alguma forma, mudar a mentalidade das empresas para a 

sustentabilidade.  

Para estes alunos, independente da razão por trás das ações empresariais, o fato é que 

muitos projetos importantes estão sendo desenvolvidos e precisam ser divulgados, até para 

servir como inspiração para outras empresas, e para que a sociedade saiba que é possível atuar 

de forma diferente e passe a cobrar mais das empresas: "Lógico que tem muitas coisas ainda 

que poderiam ser feitas, mas já tem muito projeto interessante. Pelo menos alguma coisa está 

sendo feita, melhor ter algo do que não ter nada" (B5). Para esta aluna, são pequenos detalhes 

que fazem a diferença, "e se cada cidadão for resiliente, no sentido de se adaptar à nova 

necessidade ou ao novo contexto, isso já proporcionará uma grande mudança e uma 

conscientização coletiva".  

Corroborando com esta posição, o aluno B7 conta que a empresa onde trabalha atua nas 

questões de sustentabilidade, definindo objetivos e metas ambientais de curto, médio e longo 

prazo, desenvolvendo tecnologias limpas, e entende que estão ações são importantes no sentido 

de influenciar seus stakeholders. A aluna B11 acredita que, mesmo sendo ações pequenas, 

pontuais e de forma lenta, mas as empresas estão caminhando para aprimorá-las, dentro dos 

seus limites de ação. Ao descrever a experiência da empresa onde atua [seguradora de 

patrimônios), a aluna acredita que a empresa busca inovar e abre espaço para discutir o que 

pode ser feito para resolver o problema: 

 
São pontuais, aquela coisa de coleta de lixo, consumo consciente, mas vejo que a 
empresa onde eu trabalho tem outros projetos muito interessantes, como por exemplo, 
cursos profissionalizantes. Tem um programa legal onde os moradores de alguns 
bairros tem um canal na [omissão do nome da empresa] que a pessoa liga e fala "tem 
uma calçada aqui no meu bairro que está com problema", aí a empresa tem um 
departamento responsável por passar essas informações para prefeitura e pedir o 
reparo de todas essas coisas de reforma, no sentido de ajudar a prefeitura a identificar 
as benfeitorias que precisam ser feitas no bairro (B11). 

 

Ao ser questionada sobre o que pensa sobre as ações desenvolvidas pela sua empresa, a 

aluna vai além:  

 
Como a empresa pode pensar em alguma ação para diminuir a produção de veículos 
uma vez que seu principal produto é seguro de carros? O carro chefe deles é 
automóvel, mas precisamos trabalhar daqui para a frente como a gente vai lidar com 
essa situação de mobilidade. Ninguém vai mais andar em São Paulo e a poluição cada 
vez mais aumentando (B11).  
 

Ao fazer esse tipo de reflexão, a aluna está indo na direção proposta por Springett (2005, 

2010, 2013) de repensar o tipo de produto ou serviço oferecido pelas empresas. Fica destacada 
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nesta fala que, uma reflexão mais crítica, apontando a complexidade da temática. A aluna B10 

complementa:  
 

Eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo e essas coisas precisam ser 
mais divulgadas para as pessoas entenderem que vale a pena ser honesto, ser certinho 
e fazer coisas em prol do outro. De maus exemplos estamos cheios, então assim, a 
gente precisa divulgar os bons exemplos. Isso fica tão gritante que parece que é só 
isso, que a maioria é má e está pensando só em si. Não, não é assim. Então eu acho 
que ainda tem aqueles que querem fazer marketing, e metade está nas questões 
cosméticas. Porque é muito fácil assim, vamos fazer uma festa de final de ano e 
arrecadar alimentos e muita gente coloca isso na conta da responsabilidade social, mas 
vamos pensar por que que o cara está precisando de alimento? Eu acho que está 
começando a mudar, a gente está no meio do caminho (B10).  

 

A fala da aluna expressa uma reflexão para a causa do problema, e não somente para 

sua solução. Quando questiona por que existem pessoas passando fome, a aluna percebe que 

estas discussões mais profundas são colocadas como se fosse responsabilidade da área de RSE. 

Em outro relato interessante, a aluna B11 questiona:  
 

Não sei quantas ações por conta de assédio moral a gente tem. Assim, de fato é normal, 
então vamos só pagar as ações? Não. O que está acontecendo na empresa que tem 
tantos casos desses? Como a empresa conseguiria evitar esse assédio moral? Não se 
trata só de achar que é normal, a empresa paga e tudo bem. Não. Tem que ver a causa 
e alguma coisa para amenizar, mitigar (B11).  

 

Com uma reflexão também orientada para o problem-posing, a aluna B8 também 

comenta: 
Além do conhecimento que eu não tinha, o curso me possibilitou tentar agregar isso 
nas minhas rotinas de trabalho. Hoje eu saio mais do automático, daquilo que a gente 
está acostumada a fazer e consigo ter um pensamento mais crítico naquilo que eu vou 
planejar. Pode ser uma ação supersimples, tipo um bingo no lar de idosos, mas eu 
penso: por que que a gente tá fazendo isso aqui? Qual impacto que isso vai causar de 
fato na vida daquela instituição dos assistidos? O curso me mostrou que a gente tem 
que dar um break também, porque você não consegue mudar tudo. A empresa já tem 
a sua rotina, então é uma expectativa de conseguir aplicar os conhecimentos que eu 
não tinha dentro da área que eu atuo, mas ponderando isso, entendendo que a empresa 
tem o time dela, não dá pra revolucionar assim.  

 

A importância da visão sistêmica, da compreensão do todo, do que está por trás das 

ações é destacada pela aluna B10, caso contrário, a discussão permanece no nível cosmético e 

pontual: 

 
Eu vi esses dias uma história que achei interessante. Existiam alguns pescadores 
pescando em um rio. Em certo momento, apareceu uma criança afogada. Um pescador 
pulou e tirou a criança da água. Depois duas crianças apareceram, então dois 
pescadores pularam e tiraram as duas crianças da água. Daqui a pouco eram três 
crianças, então os pescadores pularam no rio, duas crianças foram salvas e outra foi 
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embora. Assim sucessivamente ocorria: quatro crianças, salvava duas e as outras duas 
iam embora; seis crianças apareciam, salvava duas e quatro iam embora. Até que um 
dos pescadores resolveu sair do rio e outro indignado perguntou: você vai embora e 
me deixar aqui sozinho? O pescador respondeu: eu preciso saber quem que está 
jogando essas crianças no rio. A reflexão que eu faço é: a gente vai ficar tirando a 
criança da água até quando? Mas e agora, quem está jogando? (B10).  

 

Quando estas alunas contam histórias como essa, significa que elas foram capazes de 

refletir criticamente, indo além da busca por soluções, mas refletindo no porquê dos problemas. 

De acordo com Mezirow (1991), a grande distinção entre a reflexão e a reflexão crítica é que a 

primeira foca na resolução dos problemas (problem-solving), sem ao menos tentar entendê-lo. 

Já a reflexão crítica envolve pensar nas circunstâncias da origem do problema, no porque ele 

está ocorrendo (problem-posing).  

A partir da reflexão destas alunas e das outras narrativas, é preciso considerar que nem 

sempre este tipo de reflexão emerge por conta do curso, mas sim, da experiência pessoal e 

profissional vivenciadas: "Acho que essa questão é muito minha, então eu acho que tem um 

tanto pessoal nessa história de interesse por esses temas" (B10). Apesar da aluna declarar que 

tipo de reflexão era fomentado pelos professores no curso, tratam-se de questões muito 

polêmicas, abrangentes e difíceis de serem discutidas: "era um ambiente gostoso para o debate, 

mas por uma questão de formação ou porque a gente não é muito politizado, você consegue se 

indignar, mas dizer assim, olha, qual que é o caminho e como vamos fazer isso, isso é mais 

difícil" (B10). 

A fala desta aluna reforça a ideia de alguns autores que tratar de sustentabilidade 

significa discutir tensões. Para que haja uma aprendizagem transformadora, é importante ter 

um espaço de abertura e de diálogo para estas tensões, para questões políticas, éticas, e até 

mesmo religiosas. Discutir sustentabilidade incorpora uma discussão que ela vai além das 

questões técnicas e operacionais, e talvez esses alunos não estão se sentindo necessariamente 

preparados para isso. Buscando identificar o conteúdo das reflexões que emergem na fala dos 

alunos, o Quadro 19 traz um resumo comparando os resultados dos cursos analisados. 
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Quadro 19: Análise do conteúdo das reflexões 
 CURSO ALFA CURSO BETA 

Natureza das 
reflexões 

ü Questionamento da visão recorrente de 
sustentabilidade como custo, barreira aos 
negócios, exigência legal, obrigação moral; 
ü Forma para manter a imagem e a reputação da 
empresa. 
ü Percepção das diferenças entre discurso e 
prática. 
ü Falta de inserção do tema na cultura e/ou na 
estratégia das empresas. 
ü Vantagem competitiva sustentável (não 
tradicional) como uma forma de encontrar 
equilíbrio entre benefícios econômicos, socais e 
ambientais. 
ü Vantagem competitiva sustentável como 
forma de convencer as empresas a adotarem 
ações sustentáveis. 
ü Reforço da necessidade de uma mudança de 
comportamento. 
ü Desvinculação do tema entre as diversas áreas 
das empresas. 
ü Superficialidade das discussões dentro das 
empresas. 
ü Visão de curto prazo. 
ü Sustentabilidade ainda não é colocada na 
mesma hierarquia de valor que os aspectos 
econômicos.  
ü Questionamento sobre os interesses que estão 
por trás das ações promovidas pelas empresas.  
ü Predominância do interesse individual em 
detrimento do coletivo.  
ü Falta de conscientização das pessoas e das 
empresas sobre a importância do tema. 
ü Falta de um conhecimento mínimo sobre 
sustentabilidade.  
ü Escassez de mão de obra qualificada. 
ü Dificuldade em convencer as pessoas da 
importância do tema. 
ü Dificuldade em 'comercializar' a 
sustentabilidade. 
ü  Mudar a forma como se aborda o tema, 
colocando as questões sociais e ambientais no 
mesmo nível de importância e reconhecimento 
que as financeiras. 

ü Questionamento da visão recorrente 
de sustentabilidade como custo, barreira 
aos negócios, exigência legal, obrigação 
moral. 
ü Forma para manter a imagem e a 
reputação da empresa. 
ü Falta de inserção do tema na cultura 
e/ou na estratégia das empresas. 
ü Necessidade de uma mudança de 
comportamento. 
ü Desvinculação do tema entre as 
diversas áreas das empresas. 
ü Superficialidade das discussões 
dentro das empresas. 
ü Ações sustentáveis promovidas pelas 
empresas funcionando como elemento 
direcionador do movimento pró-
sustentabilidade 
ü Predominância do interesse 
individual em detrimento do coletivo. 
ü Visão de curto prazo. 
ü Sustentabilidade ainda não é 
colocada na mesma hierarquia de valor 
que os aspectos econômicos. 
ü Falta de conscientização das pessoas 
e das empresas quanto à importância da 
sustentabilidade. 
ü Necessidade de mudar a forma como 
as empresas abordam o tema. 
ü Falta de engajamento dos demais 
funcionários; 
ü Colocar as questões sociais e 
ambientais no mesmo nível de 
importância e reconhecimento que as 
financeiras. 
ü Ações restritas a motivações e 
interesses individuais de uma liderança 
ou do departamento responsável. 

Fonte: elaborado pela autora 
 

Ao olhar para o quadro 19, observa-se que o conteúdo das reflexões discentes foi muito 

semelhante entre os dois cursos. A princípio, o que se pode sugerir é que a estrutura do curso, 

sua proposta pedagógica, currículo e ação docente não tiveram tanta influência sobre o 

conteúdo das reflexões externalizadas pelos alunos. No entanto, novas investigações 

precisariam ser feitas para que esse fenômeno pudesse ser melhor compreendido.   
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4.4 RELATOS DE TRANSFORMAÇÕES E A MATERIALIZAÇÃO NA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

 

Segundo Mezirow (1991) e Kitchenham (2008), na reflexão de conteúdo e processo não 

há mudança de modelo mental, de perspectivas de significado, apenas alterações nos esquemas 

de significado. O indivíduo aprende, mas a transformação potencializada por essa 

aprendizagem é direta e menos profunda. Já a reflexão crítica, de premissas ou pressupostos, 

abre a possibilidade de mudanças de perspectivas e de criação de novos sentidos, e é essa 

reflexão que vai possibilitar transformações profundas nos indivíduos. Conforme aponta a 

literatura, a aprendizagem transformadora pode não implicar necessariamente em mudanças de 

comportamento observáveis. Até pode haver uma mudança de modelo mental, contudo sem 

reintegração à vida, sem que o indivíduo coloque sua aprendizagem em prática e adote novas 

formas de agir. Mas a reflexão crítica também pode potencializar transformações observáveis 

na prática, ou seja, mudanças de comportamento profundas.  

O objetivo desta pesquisa não era somente identificar a natureza das reflexões dos 

alunos, mas também compreender a natureza das transformações vivenciadas por eles, ou seja, 

o que e como eles mudaram, bem como analisar como essas experiências de ensino-

aprendizagem se materializaram em novas ações ou práticas no seu ambiente de trabalho.  

Para tanto, a construção dos dados envolveu tanto perguntas orientadas para mudanças 

de modelos mentais (crenças, valores, perspectivas, paradigmas, formas de olhar o mundo), 

como também para mudanças ou aplicação na esfera profissional (mudança na vida 

profissional), conforme mostram os apêndices 1, 2 e 5. Assim, diferente da seção anterior na 

qual analisou-se o conjunto das respostas, a análise dos relatos de transformação vai seguir a 

estrutura das perguntas dos instrumentos de construção de dados, separada em subitens.  

 

4.4.1 Curso Alfa  

 

4.4.1.1 Mudanças de modelos mentais  

 

Considerando as duas fases de coleta de dados, dos 12 alunos avaliados, 11 responderam 

positivamente a percepção de mudança para a pergunta desde quando você começou este curso, 

você percebeu que seus valores, opiniões, perspectivas ou expectativas sobre sustentabilidade 

tinham mudado? Em outras palavras, houve alguma alteração na forma como você enxerga 

e/ou compreende a sustentabilidade? 
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 Para o entrevistado A7, o curso possibilitou que ele desenvolvesse uma visão mais 

holística e antropocêntrica do tema, além da visão mercadológica, prática, em relação à 

sustentabilidade. Passou a perceber que esta área representa uma transição no modelo capitalista 

de produção e consumo, e que apesar de estar muito no começo, ainda assim é um tema muito 

inspirador.  

Os alunos relatam que o curso os fez entender questões importantes que ainda não 

haviam refletido sobre, principalmente em como convencer a empresa e os colaboradores para 

adotarem pressupostos da sustentabilidade: 

 
Percebi que não é só através de conscientização [que as pessoas mudam], isso é uma 
coisa que ficou muito na minha cabeça. Eu fui vendo que uma das coisas mais difíceis 
de se fazer é você mudar o hábito das pessoas. Só por conscientização elas não vão 
mudar, tem que ter algum outro mecanismo que faça com que elas mudem (A2).  
 

Da mesma maneira que a aluna A2, o aluno A9 concorda que no curso aprenderam 

novos conceitos e ferramentas que podem promover a consolidação, convencimento e abertura 

para outras possibilidades dentro das empresas.  

Os alunos notaram que houve uma ampliação da crença da sustentabilidade vista apenas 

à luz da perspectiva ambiental, e/ou social, e/ou econômica: “a possibilidade de não somente 

ser verde, mas sim sustentável" (A4). “Entender os dois lados da moeda, economia e meio 

ambiente, e como ações sustentáveis podem agregar valor para empresa” (A6). Outras falas 

evidenciam essa ampliação de entendimento do tema:  

 
Passei a perceber que meu trabalho deve enfatizar a importância da dimensão social 
de sustentabilidade, precisamos dar maior peso a ela. Isso porque as ações 
regulatórias, realizadas apenas pelo poder público, teriam pouco peso na 
transformação da sociedade rumo a sustentabilidade (A10).  

 

Conforme relata a aluna A1, “eu acho que o que mudou foi a questão social. Eu comecei 

a enxergar de uma maneira diferente, essa interligação do social e do ambiental e de que as 

pessoas são fruto das liberdades que elas desfrutam”. De forma semelhante, outro aluno 

compartilha dessa percepção: “Eu tinha a visão de que a sustentabilidade corporativa é 

dissociada da sustentabilidade social, mas isso mudou" (A9). 

A aluna A1 declarou que como já vinha trabalhando com o tema por mais de dois anos, 

o curso a ajudou validar diversos pensamentos e hipóteses. Esta aluna já chegou no curso com 

a crença de que é necessária uma mudança de comportamento das pessoas e das empresas, 

como também uma mudança do atual modelo econômico.  
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Nesta fala, ao analisá-la isoladamente, pode-se entender que o curso não 

necessariamente promoveu mudanças em seus pressupostos, apenas reforçou aquilo que a aluna 

trazia consigo antes de passar pelo programa. Contudo, ao analisar toda sua narrativa, conforme 

recomendado por Kember et. al (2008), em outro momento esta mesma aluna diz que o curso 

possibilitou que ela passasse a enxergar o seu trabalho de forma diferente. Isso porque a aluna 

passou a entender que, mesmo que não consiga aplicar imediatamente o conhecimento 

adquirido na sua atividade profissional atuando como consultora na área da sustentabilidade, 

ela poderia criar outros projetos como por exemplo, ser uma empreendedora sustentável, e 

assim, sua atividade poderia adquirir uma característica colaborativa, no sentido de engajar 

empresas, governo e sociedade, e assim, poderia atuar como agente transformador deste 

ambiente.  

Por exemplo, ainda durante o curso, esta aluna resolveu abrir uma empresa sustentável. 

Como sua área de formação é desenho industrial, ela desenvolveu uma coleção de lenços que 

são produzidos por uma ONG, a qual acolhe vítimas de violência doméstica. Parte do valor das 

vendas é revertido para esta ONG, e o produto tem toda uma preocupação ambiental: "a gente 

usa malha orgânica e viscose certificada, e a proposta é começar com essa ONG e depois 

ampliar para outras, sempre olhando para causa feminina, de empoderamento feminino" (A1). 

No caso da A12, a aluna relatou que já adotava ações sustáveis em sua vida pessoal 

antes de entrar no curso, “no dia a dia, eu acho que eu já tinha muito destas ações, então, por 

exemplo, eu só abastecia meu carro com etanol, independente do preço; eu reciclo. Essas coisas 

já faziam parte do meu dia a dia” (A12), mas o curso teve um impacto em sua vida profissional:  

 
Eu acho que o que mais me trouxe de mudança foi a ampliação de pensamento na 
espera profissional. Passei a enxergar o ambiente de uma forma diferente, com uma 
nova lente (A12).  

 

Outro aluno relata: “Eu já tinha um olhar menos romântico e paz e amor sobre o assunto, 

e agora tenho mais argumentos e base para transformar isso em diálogo com as pessoas que 

ainda não tem esse olhar” (A5). A mudança percebida pelo aluno está pautada na sua capacidade 

de transformar o conhecimento em diálogo, em conseguir engajar outras pessoas para o debate 

da sustentabilidade. Outros alunos ainda relatam uma ampliação do olhar para o tema: 

 
Quando eu fiz o primeiro mestrado, aprendi o assunto ambiental e social. Neste curso, 
como o foco é gestão das empresas, aprendi a complexidade do assunto econômico e 
necessidade de conhecimento financeiro. A disciplina contabilidade e controladoria 
mudou meu pensamento (A8).  
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Outras naturezas de transformação foram percebidas:  

 
Comecei a prestar atenção a muitas questões de sustentabilidade que antes me 
passavam despercebidas e na forma como eu agia em relação a elas. O curso também 
me possibilitou ter um melhor entendimento sobre o que é sustentabilidade e quais 
questões fazem parte dela (A4).  
 
Acredito que antes do curso eu tinha uma visão muito simplista do desafio de trazer a 
sustentabilidade para o eixo de operação de uma grande corporação. Hoje vejo que 
cada conjunto deve ser construído e que esta construção coletiva legitima a 
transformação” (A10). 

 

Houve um destaque para a importância do conhecimento sobre ferramentas de análise 

que ampliaram seu repertório de argumentos e complementaram sua visão sobre 

sustentabilidade: “Acredito que agora possuo argumentos mais gerenciais e estratégicos, e não 

meramente ambientalista” (A7).  

Além do conhecimento técnico de sustentabilidade, como por exemplo, como implantar 

ações ou projetos de sustentabilidade dentro da empresa, como reduzir custos, como colocar 

sustentabilidade no balanço patrimonial, como fazer a precificação de carbono, a análise de 

ciclo de vida de produto, gerenciamento de stakeholders, como implantar um manual de 

compras sustentáveis, a aprendizagem não ficou restrita à instrumentos de gestão: “Tiveram 

muitas aulas que a gente discutiu sobre questões mais filosóficas, de desenvolvimento humano, 

de como você convencer, de entender porque as empresas não dão tanto valor, porque as 

pessoas não dão valor. Abriu bastante a cabeça em relação a isso” (A2).  

A aluna A12 ressalta que um elemento importante que foi muito reforçado no curso é a 

importância do diálogo e da valorização da ética, das pessoas e do meio ambiente.  

 

O mais importante é o diálogo, no sentido de, com o diálogo que se chega ao resultado 
que a gente busca. A gente não pode impor uma ideia em uma empresa, impor uma 
ideia em um profissional, impor uma ideia na sociedade. Eu acho que o diálogo que é 
o mais importante, o diálogo e essa valorização, essa ética na valorização das pessoas 
e do meio ambiente, isso que vai puxar todo o restante, seja na tomada de decisão, 
seja na resolução de um problema. O diálogo e a transparência vão mostrar o valor 
inicial para você plantar uma semente e seguir adiante (A12). 

 

Conforme mencionado anteriormente, entre todos os participantes, apenas uma aluna 

declarou não ter percebido mudança em relação a suas crenças, valores e pressupostos de 

sustentabilidade. Esta pesquisa não conseguiu explicar o motivo pelo qual a aluna não 

identificou tais mudanças, uma vez que o roteiro de perguntas não tinha uma questão específica 
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direcionada para os motivos de não haver mudanças de crenças, valores e pressupostos. Em 

pesquisas futuras, sugere-se que uma pergunta como essa seja incluída no roteiro.   

 

4.4.1.2 Aplicação na prática profissional: barreiras e possibilidades 

 

Interessante observar que quando os alunos foram questionados sobre mudanças de 

crenças, valores, opiniões e pressupostos, quase todos relataram mudanças desta natureza. 

Entretanto, quando questionados se, a partir das experiências vivenciadas no curso, puderam 

alterar sua prática de trabalho, a percepção foi diferente. Uma parte maior dos alunos - 7 entre 

os 12 participantes - responderam negativamente, considerando as duas fases de coleta de 

dados.  

Entre aqueles que não alteraram sua prática de trabalho, os motivos que os impediram 

foram diversos. O primeiro motivo está atrelado à área de atuação ou da atividade 

desempenhada pelo aluno: “vejo a possibilidade da aplicação direta dos conhecimentos obtidos 

durante o curso, se houver uma mudança na minha área de atuação”. Outras narrativas 

expressam visões semelhantes: “Não atuo na área, e por se tratar de um negócio social, não tive 

oportunidade de trabalhar com isso e assim, não houve alteração” (A7); “teria que fazer 

mudança de carreira” (A5); “não, sou prestador de serviço e o meu trabalho é muito pontual 

(A9). “  

No caso do participante A10, por mais que sua atividade esteja de alguma forma 

relacionada à sustentabilidade - gerente na área de consultoria de prédios verdes (green 

building) - o aluno também declarou que ainda não conseguiu desenvolver nenhum projeto em 

sustentabilidade, a partir da aprendizagem proveniente do curso.  

Esses relatos mostram que existe uma dificuldade de aplicação prática dos 

conhecimentos do curso, mesmo para aqueles que atuam com sustentabilidade, assim, a barreira 

pode não estar restrita necessariamente ao campo de atuação.  

Na percepção da aluna 2, ela também não conseguiu alterar sua prática de trabalho. 

Segundo ela, os principais fatores que a impediram foram a dificuldade de convencer a 

liderança da importância do tema e educar os outros colaboradores (departamentos) para que 

se mobilizassem para as questões de sustentabilidade. “O marketing odiava a gente [...] foi 

difícil o convencimento do marketing de fazer alguma coisa acontecer, o presidente teve que 

mandar, senão, não ia” (A2). 

A trajetória profissional desta participante, é um exemplo interessante a ser 

exemplificado e aprofundado. Atuando como coordenadora da área de responsabilidade social 
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de uma empresa do ramo automobilístico, criou campanhas para diversos públicos, clientes, 

colaboradores, fornecedores, e desenvolveu alguns projetos voltados ao impacto social que o 

produto comercializado pela empresa causa. Contudo, naquele momento o Brasil enfrentava 

uma forte crise política e econômica, e a empresa teve que fazer redução de custos, e passou a 

cortar os projetos da área.  

 
Eu trabalhava lá sem budget, na verdade com budget de outras áreas, eu tinha que 
convencer outras áreas de fazer os meus projetos. Só que as outras áreas também não 
tinham budget, então era um pouco difícil isso [...] enfim, ou a gente tinha budget para 
fazer alguma coisa ou a gente não tinha (A2).  

 

Além dos cortes no orçamento para sua área, a aluna comenta outro desafio vivenciado 

em sua trajetória profissional relacionado ao papel da liderança (chefes). Nesta empresa do 

ramo automobilístico, ela tinha dois chefes, um que era estrangeiro e tinha interesse no tema, e 

por isso apoiava diversos projetos, oferecia muito suporte e incentivo para que a área 

desenvolvesse suas ações na empresa. O outro era brasileiro e não tinha conhecimento sobre a 

temática: “ele não tinha ideia do que era sustentabilidade, e ele me falava para fazer as coisas 

que fossem completamente essenciais. E aí, um burlava o outro, não tinha grana, era bem 

complicado” (A2). Segundo ela, nesta empresa os funcionários não tinham muita autonomia e 

poder de decisão:  

 
Era mais restrita, mais fechada, ninguém lá tinha autonomia, era tudo muito 
burocrático, hierarquizado até por conta da cultura, era um pouco mais difícil [...] na 
outra empresa que trabalhei, a gente conseguiu fazer e acontecer em um monte de 
coisas, porque era uma empresa americana, com uma cultura mais despojada (A2).  

 

Pelo fato da liderança da empresa no Brasil não colocar sustentabilidade como uma de 

suas prioridades, aliado a crise econômica, a empresa teve que reduzir custos e a aluna foi 

desligada da empresa. Este desligamento ocorreu logo que entrou no curso, portanto afirma que 

não teve tempo de aplicar o conhecimento do curso na sua prática de trabalho, pois a questão 

de convencimento da liderança e dos demais colaboradores era um obstáculo que levaria tempo 

para ser superado.  

Alguns meses antes de concluir o curso, esta aluna passou a atuar em uma ONG, cujo 

objetivo é promover o desenvolvimento pessoal, social e profissional do jovem em 

vulnerabilidade social. Ela conta que sua atual chefe tem uma postura muito diferente dos 

anteriores, uma vez que, já traz essa questão da sustentabilidade como um valor, e como é uma 

pessoa muito bem relacionada e conhecida no meio empresarial, representa uma força no 
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sentido de fazer os projetos acontecerem. “Se você não tem um presidente ou uma liderança 

que não atue diretamente com o tema de sustentabilidade, que não acene a bandeira para isso, 

você só vai conseguir desenvolver projetos de curto prazo e que estejam ligados à venda” (A2).  

Diferentemente das suas experiências anteriores, onde atuava em empresas muito 

grandes e antigas que já tem uma questão de tradicionalidade, e que poderia dificultar uma 

mudança para a sustentabilidade, na sua experiência atual, o foco é outro. Segundo ela, seu 

trabalho não está mais em convencer outas empresas para comprarem seus projetos, isso porque 

agora entra em contato diretamente com as áreas das empresas que entendem e se interessam 

por projetos de sustentabilidade: “Estou do outro lado agora, é um outro tipo de convencimento, 

um outro jeito de mostrar a importância da sustentabilidade” (A2).  

Apesar de não enfrentar mais a barreira do convencimento da liderança, mesmo assim 

a aluna relata que ainda não foi possível alterar sua prática, porque segundo ela, o curso era 

muito voltado para empresas, para o setor corporativo, não tendo nenhuma disciplina focada no 

terceiro setor. Segundo ela, o aprendizado do curso não está sendo muito útil para sua nova 

realidade profissional. 

Ao contrário dos exemplos mencionados acima, tiveram alunos que conseguiram alterar 

sua prática. Dois exemplos interessantes de serem observados é a experiência do aluno 8 e da 

aluna A1. Isso porque na primeira aplicação do roteiro de perguntas, ambos haviam respondido 

negativamente à mudança, mas na segunda etapa mostraram uma posição diferente, 

respondendo positivamente a mudanças na prática de trabalho.  

Na primeira rodada, o A8 defendeu que “entendo que através de garantir o lucro 

podemos realizar o mundo sustentável, portanto sim, começo a ver a possibilidade de 

implementar a sustentabilidade no negócio” (A8). Já na segunda rodada, o aluno comentou que 

conseguiu implementar projetos na fundação que gerencia, alinhando os projetos sociais 

patrocinados pela fundação e os próprios negócios da empresa.  

Ao analisar a situação desse aluno, dois aspectos chamam a atenção. Primeiro, sua fala 

mostra que ele passou a vislumbrar uma aplicação prática, quando entendeu que é possível aliar 

lucro com desenvolvimento sustentável. Esta fala levanta a problemática de que, por mais que 

os alunos possam transformar sua racionalidade, a realidade dos negócios não é alterada. Os 

negócios ainda são muito voltados para o lucro, e se estes profissionais desejam atuar orientados 

para a sustentabilidade dentro das empresas, tem que entender que o retorno financeiro continua 

sendo um fator primordial para as organizações empresariais.  

Além disso, percebeu-se que este aluno passou por uma mudança de cargo. Quando 

iniciou o curso, atuava como coordenador de planejamento estratégico, e ao final do curso, 
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assumiu também o cargo de diretor financeiro da fundação da empresa em que atua. Infere-se 

que a possibilidade de implementação veio em decorrência desta mudança de cargo. Ao atuar 

na fundação da empresa, que busca desenvolver projetos sociais, o aluno pôde identificar maior 

relação com o tema do curso e aplicar as ferramentas de sustentabilidade aprendidas, o que 

corrobora com a situação de outros alunos que afirmam que a alteração prática está relacionada 

ao cargo. 

No caso da A1, ela afirmou na primeira rodada que já tinha começado a enxergar alguma 

possibilidade de aplicação: “Ainda não tive oportunidade de pôr em prática os conceitos 

apreendidos, mas já houve uma mudança na posição em que posso adotar e nos planos futuros 

que estou construindo” (A1). Quando questionada novamente ao final do curso, a aluna contou 

que optou pelo empreendedorismo sustentável como forma de atuação. Pensando em um 

negócio que pudesse ter um impacto ambiental e social, desenvolveu com uma amiga, uma 

coleção de lenços que são produzidos por uma ONG que acolhe mulheres vítimas de violência 

doméstica. Parte do valor das vendas é revertido para ONG. O produto tem uma preocupação 

ambiental, e por isso, só usa malha orgânica, viscose certificada. A ideia da aluna é ampliar seu 

negócio: “a proposta é começar com uma ONG e depois ampliar para outras, outras associações 

também, mas sempre olhando para causa feminina, de empoderamento feminino” (A1). Outros 

alunos expressaram posições semelhantes em relação a aplicabilidade do conhecimento.  
 

Sim, desde atividades mais triviais como não utilizar copos de plástico, consumo de 
papel, quanto outras mais ligadas à minha atividade, como considerar requisitos de 
sustentabilidade nas especificações técnicas de serviços para contratação (A4). 
 
Aconteceu na minha empresa. Foi possível por eu estar mais preparada para encarar 
os desafios de sustentabilidade. Estou trabalhando em um projeto de green office para 
gerar melhorias nas práticas do escritório; criei um grupo de discussão sobre mulheres 
e homens no ambiente corporativo; estou desenvolvendo uma associação em prol da 
educação, nas relações com comunidades ribeirinhas. Estou melhor preparada para 
me relacionar tecnicamente (A11).  

 

A aluna A12 conta que trabalhou por mais de 5 anos e meio em uma empresa de 

conservação ambiental onde a sustentabilidade era incorporada em todas as áreas da empresa, 

assim, o tema estava intrínseca em sua atividade, tanto no aspecto ambiental quanto social. 

Atualmente, ela trabalha em uma consultoria na área de sustentabilidade, desenvolvendo 

projetos na área de certificação de água, mudanças climáticas, melhoraria dos serviços 

oferecidos por uma seguradora para seus clientes e não clientes com o intuito de melhorar a 

relação dos usuários com as oficinas mecânicas, e sustentabilidade continua fazendo parte do 

seu trabalho. No caso dela, a sustentabilidade é aplicada na sua prática de trabalho há alguns 
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anos e em todo projeto que desenvolve. Complementa que teve a oportunidade de aplicar 

algumas das ferramentas que aprendeu no curso, como por exemplo, a Natural Step6, e destaca 

como foi importante conhecer esse ferramental.  
 
Foi bem diferente ver todas as metodologias concretas, você colocar em processos e 
métodos conceitos que estavam presentes já no ambiente, mas que não tinha para mim 
aterrizado na cultura organizacional de uma forma metodológica. O curso me trouxe 
ferramentas para atuar no ambiente profissional de uma forma mais clara (A12).  

 

Os dados coletados mostram que ainda é muito difícil a tradução ou aplicação do 

conhecimento adquirido no curso na prática dos profissionais, visto que a maioria declarou não 

ter alterado sua prática de trabalho. As narrativas apontam um conjunto de alunos que acredita 

que a mudança não foi possível especialmente por conta da sua área de atuação, e também 

aqueles que, mesmo tendo declarado não terem implementando os conhecimentos na prática 

profissional, acreditam que isso ainda será possível, apenas não tiveram tempo, ou enfrentaram 

alguns obstáculos que dificultaram essa alteração. 

 

4.4.2 Curso Beta 

 

4.4.1.2 Mudanças de modelos mentais 

 

Assim como no curso Alfa, dos 12 alunos avaliados apenas um respondeu 

negativamente a percepção de mudança. As narrativas mostram que o curso possibilitou um 

melhor entendimento do tema - "não tinha as questões de sustentabilidade tão claros e definidos 

como agora" (B1) - como também uma ampliação da compreensão da temática: "Mudou a 

minha concepção de um modo geral sobre o assunto. Mudou no sentido de aumentar as 

perspectivas de vida, ver o quanto o tema é complexo, mas também o que pode ser feito para 

mudar e melhorar a vida das pessoas (B4).  

A ampliação sobre o significado de sustentabilidade também é nítida na fala de alguns 

alunos, quando a sustentabilidade passa a ser compreendida com uma visão mais abrangente, e 

                                                
6 The Natural Step é uma uma organização não-governamental sem fins lucrativos fundada na Suécia em 1989 
pelo cientista Karl-Henrik Robèrt. Natural Step também é o nome dado a estrutura desenvolvida pelo seu 
fundador, cujo objetivo é gerar mudanças com base nos princípios da não exaustão de recursos naturais, 
renovação de recursos e geração de valor social, e que pode ser aplicada a qualquer ambiente. 
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o aspecto 'social' passa a incorporar outas temáticas que não haviam aparecido na fala dos 

alunos do Alfa, como direitos humanos e gênero. 

 
O que foi bacana no curso é entender que não é só uma questão de meio ambiente ou 
de ações sociais, vai muito além do que as pessoas acham que é. Quando eu não tinha 
feito o curso eu achava que sustentabilidade estava ligada a ações sociais, pronto. Aí 
a gente aprendeu no curso que envolve direitos humanos, ações trabalhistas, envolve 
uma série de coisas, como por exemplo, gênero. As empresas estão caminhando para 
abranger todas essas situações, é um guarda-chuva (B11). 

 

Além disso, as narrativas expressam que a temática passou a ser entendida de forma 

sistêmica e mais conectada com outras áreas: "antes do curso a minha visão e entendimento de 

sustentabilidade era muito limitada, não via a conexão da RSE com sustentabilidade, por 

exemplo. Hoje vejo que tudo que fazemos pode e deve ser conectado com a sustentabilidade 

(B7). A aluna B12 complementa: 

 
Percebo que você consegue ampliar os horizontes, consegue enxergar as coisas de 
uma forma um pouco melhor. Antes, era uma coisa muito forte, é meio como uma 
bandeira que você tinha que defender, uma bandeira da responsabilidade social dentro 
da companhia. E o curso me permitiu enxergar que não é só isso, que esse tema está 
presente na minha vida, porque é algo em que eu realmente acredito, e que aquilo é 
para a sociedade, não é algo para a companhia. Não são ações que vão ficar para a 
empresa ou simplesmente para uma atividade de marketing. Não, ela precisa fazer 
isso porque se ela quiser permanecer no mercado, ter projetos a longo prazo, ela 
precisa entender que esse é um processo natural daqui para a frente, que não dá para 
a gente operacionalizar uma companhia, um empreendimento como a gente fazia há 
10, 20 anos atrás. Então acho que o curso me permitiu isso, essa mudança 
principalmente de enxergar a parte estratégica, que antes eu tinha uma visão um pouco 
mais limitada do departamento, dessa coisa menorzinha e hoje não. Como dizia uma 
gestora minha, a gente não pode enxergar só a árvore, a gente tem que enxergar a 
floresta inteira. Acho que o curso me permitiu isso. Hoje eu vejo de forma diferente, 
eu entendo que o tema de sustentabilidade e responsabilidade social tem que estar na 
cultura da organização, e não no departamento, porque se ele estiver só no 
departamento, é muito fácil, na 1ª crise o departamento é extinto e pronto (B12).  

 
O curso trouxe uma visão mais sistêmica de como esse assunto funciona e como ele 
não é só mais uma utopia ou tipo aquilo que a gente fala, pra inglês ver. Eu percebi o 
quanto isso é importante, o quanto isso agrega, o quanto isso traz um diferencial 
mesmo (B10).  

 

A fala da aluna mostra que o curso possibilitou que ela mudasse sua percepção de 

sustentabilidade como utopia para algo que é possível e fundamental para a gestão das 

empresas. Na percepção de alguns alunos, mesmo se tratando de um curso com foco no contexto 

organizacional, estes passaram a olhar o tema sob uma perspectiva individual, tanto no 

ambiente de trabalho como na vida pessoal: "eu entendia sustentabilidade sob uma perspectiva 

muito empresarial. Após o curso, compreendi a sustentabilidade sendo executada de uma forma 
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mais individual (atitude de cada indivíduo) e pequenas ações que também geram resultados 

satisfatórios e de longo prazo" (B5). "Estou mais atenta ao meu comportamento pessoal" (B3). 

Outra aluna relata sua transformação:  

 
Eu adquiri novos conhecimentos e isso me deu poder para decidir melhorar e ponderar 
aquilo que eu tenho feito no ambiente profissional, isso eu consigo perceber 
claramente. Mas atingiu positivamente muito a minha vida pessoal também. Coisas 
que eu não parava para pensar e agora eu paro e penso na minha rotina. Uma coisa 
muito simples, por exemplo, a gente estava conversando com uma amiga desses sites 
que vendem coisas super baratas que vem lá da China. Antes eu jamais teria um 
pensamento, tipo, nossa, quantas horas esses chineses trabalharam para você 
conseguir comprar superbaixo assim? Porque quem está vendendo, está ganhando, 
então eles estão apertando alguém. Esse é um pensamento que eu jamais teria na vida 
e foi a partir do curso que eu comecei a pensar sobre essas coisas (B8). 

 

Para a aluna B11, a grande mudança ocorreu quando ela entendeu que também é 

responsável pelas questões de sustentabilidade (auto responsabilização):  
 
Eu passei a me sentir também responsável por isso. Não é só conscientizar, mas agir. 
A partir do momento em que eu estudo uma coisa e fico no consumismo, não adianta 
muito. Esse ano eu tive uma sacada legal. A gente trabalha com a parte de 
afastamento. Tem muito funcionário que entra com ação contra a empresa e essas 
ações de fato acontecem, é assédio moral, problemas de saúde. Uma vez um 
funcionário estava doente e a empresa mandou embora. Teve uma aula que a gente 
estava falando dessa situação, de quanto mais ações trabalhistas a empresa tiver, pior 
E aí pensei: por que estes danos estão ocorrendo? Qual é a responsabilidade que a 
empresa está tendo em melhorar os processos internos, para não haver mais danos? 
Então isso já é uma coisa assim, eu trabalho com afastamento, a gente falava 
"funcionário entra com ação mesmo, isso acontece". É lógico que tem gente que entra 
com ação porque é sacana, mas tem gente que de fato teve um dano. E qual é a ação 
da empresa em relação a isso? Também é uma responsabilidade social (B11).  

 

A transformação percebida pela aluna é uma ampliação da sua compreensão sobre o 

tema. Ela passou a entender que questões como assédio moral e afastamento no trabalho são 

temas que também estão sob o guarda-chuva da sustentabilidade. Além da reflexão sobre a 

causa do problema - repensar porque as ações trabalhistas existem - a aluna também reflete 

sobre a responsabilidade das empresas e sua própria reponsabilidade como funcionária do RH.  

Outro aspecto apontado nas narrativas é que o curso possibilitou quebrar a ideia de que 

as empresas são más. Segundo a aluna B11, "o capitalismo está aí, isso é fato e as empresas tem 

um papel importante na sociedade, eu não posso entender que elas são inimigas, e que trazem 

só malefícios". Para ela, a experiência no curso permitiu entender a importância de conciliar a 

questão do impacto das empresas e de responsabilidade para com a sociedade e meio ambiente. 

"Entendi que as empresas não vão acabar, não vamos conseguir anular o papel delas, então 

nosso papel passa a ser ajudar as empresas a encontrar formas de contribuir com a sociedade 
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(B11). Na opinião da aluna B10, o maior aprendizado foi entender que o melhor caminho para 

trazer questões de sustentabilidade para dentro da empresa é através do diálogo. 

 
Deu uma baixada de ansiedade, porque assim, antes eu achava que para conseguir as 
coisas era aquela coisa de ativismo louco e revoltado. Mas aí o curso me mostrou que 
"opa, espera, existem caminhos para você levar suas pautas e conseguir mudanças [...] 
não dá para você chegar em uma câmara de vereadores descalço, sem saber o que 
falar, e gritando (B10).  

 

A fala acima reflete uma mudança na forma como a aluna aprendeu a conduzir o 

discurso de sustentabilidade e dialogar com os outros atores envolvidos.  

 

4.4.2.2 Aplicação na prática profissional: barreiras e possibilidades 

 

De forma semelhante ao ocorrido no curso Alfa, onde quase a metade dos alunos (sete 

dos doze participantes) relatou não ter conseguido aplicar o conhecimento na prática, no curso 

Beta metade dos alunos (seis entre os doze entrevistados) respondeu positivamente 

considerando as duas fases de coleta de dados.  

A aluna B12 relata que, quando passou a ver o papel da sustentabilidade de forma 

diferente (de forma mais sistêmica), ela conseguiu encontrar uma forma de materializar essa 

mudança de modelo mental na sua prática de trabalho:  

 
Eu não me vejo mais cuidando só de responsabilidade social na companhia. Hoje eu 
consigo fazer muito mais diferença levando essas discussões, essas reflexões sobre o 
tema para outros momentos: treinamento, integração de novos funcionários, durante 
as atividades que eu tenho de consultoria interna de RH. Eu consigo levar esse tema 
de uma forma muito mais próxima à realidade desses departamentos. Eu escutava 
muito "lá vem a mocinha da responsabilidade social pra nos falar de campanha de 
ação social", não é mais assim. Acho que eu estou conseguindo levar esse tema de 
uma forma mais abrangente sem que fique tão aquela coisa "nossa, lá vem ela, ela só 
fala nisso". Não, nós falamos de vários assuntos porque a responsabilidade social e 
sustentabilidade permeiam todos os assuntos da companhia (B12). 

 

Esta aluna exemplifica uma situação de como ela consegue fazer isso:  
 
Eu estava em uma reunião com alguns gestores da companhia, era um grupo de 
engenheiros, uma gerente de RH e algumas pessoas da área de projetos. A gente estava 
discutindo questões estratégicas diárias, e aí surgiu a questão: "precisa reduzir custo". 
Aí eu consegui entrar com o assunto de trabalho escravo, eu consegui mostrar para 
eles o porquê a gente precisa se preocupar com isso, por que não pode ser só uma 
questão contratual, o porquê nós precisamos estar atentos por conta da questão não só 
da imagem da empresa, mas também pensar na dignidade e nas condições que as 
pessoas precisam ter. Então foi uma reunião em que a gente não estava tratando deste 
tema, mas que você consegue levar [para a reunião]. Só que você não leva com aquela 
ideia "nós precisamos pensar a responsabilidade social”, não, nós estamos montando 
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estratégias e a gente precisa trabalhar aquele tema, assim como a gente precisa 
trabalhar marketing, comunicação interna, desenvolvimento. Então as pessoas não 
percebem que estamos falando de responsabilidade social. Acho que a grande sacada 
é essa (B12).  

 

Nota-se nesta narrativa que existe um pré-conceito dentro das próprias empresas sobre 

o papel e a atuação das pessoas que são responsáveis pelas questões sociais e ambientais. 

Quando ela percebe que acontecem comentários do tipo "lá vem a mocinha da reponsabilidade 

social", ou ela "só fala nisso", isso de alguma forma a instiga a procurar formas de mudar essa 

situação. A forma que ela encontrou para fazer isso, foi levar os temas de RSE e sustentabilidade 

de maneira integrada às outras áreas, colocando questões de sustentabilidade como algo 

estratégico para a empresa e como responsabilidade de todos.  

Outros alunos contam que conseguiram desenvolver projetos orientados para a 

sustentabilidade nas empresas em que atuam. A aluna B11 conta que desenvolveu um projeto 

cujo objetivo é a educação de pessoas com idade mais avançada, para inserção no mercado de 

trabalho. Ela conta que sua empresa (seguradora de patrimônios) possui algumas oficinas 

mecânicas e já desenvolvem alguns projetos para educação de jovens na área de mecânica, 

pintura e funilaria. Mas a aluna vem percebendo que está havendo uma mudança no perfil destes 

jovens e que muito provavelmente, no futuro estes profissionais não vão mais existir: "A 

molecada de hoje estão indo para outro caminho, não é à toa que a [omissão do nome da 

empresa] incentiva jovens a fazerem aqueles cursos no SENAI, mas a adesão é muito baixa". 

Pensando nisso, ela desenvolveu um projeto voltado para o investimento na educação de 

pessoas com mais de 50 anos e que estejam fora do mercado de trabalho nesta área, mas que 

ainda possuam condições para exercer o trabalho e conhecimento sobre o assunto.  

Mesmo que se trate de um projeto que ainda não foi aprovado pela empresa, a aluna 

conseguiu vislumbrar uma forma de desenvolver algo que tenha um impacto positivo na 

sociedade e que não esteja necessariamente focado em trazer retorno financeiro (lucro) para 

empresa, mesmo que de alguma forma a empresa possa se beneficiar com este projeto, uma vez 

que ela corre o risco de não contar com a mão de obra destes profissionais (mecânicos) no 

futuro.  

O aluno B7 conta que antes não conseguia entender como podia incorporar as questões 

de sustentabilidade na estratégia da empresa, mas após o curso, começou a fazer estas conexões. 

Passou a participar ativamente do desenvolvimento do roadmap de responsabilidade social e 

da revitalização do programa de voluntariado empresarial, desenvolvendo novas ações que 

estejam conectadas com o negócio e ao mesmo tempo com os objetivos do desenvolvimento 
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sustentável (ODS's). De forma parecida o aluno B2 conta que passou, além usar os ODS's para 

nortear todas as atividades que desenvolve, também está conseguindo fortalecer o engajamento 

dos stakeholders nas intervenções da sua empresa. A entrevistada 8 conta que relacionamento 

com stakeholders foi um conhecimento que adquiriu com o curso, e já consegue aplicar tal 

conhecimento na sua atividade profissional:  

 
Eu não sabia que tinha esse nome, como se dá esse relacionamento e como mapear 
esse relacionamento. Depois que tive esta disciplina, comecei a questionar mais o que 
é interessante para as outras empresas e não só oferecer propostas nossas [...] E isso 
foi possível porque é um relacionamento que não depende muito de decisões da 
empresa, não exigiria tanto assim uma mudança de estrutura, mas é uma ação minha. 
Numa simples ligação, em vez de falar vamos fazer tal ação, eu pergunto, o que vocês 
estão pensando de ação? Como vocês acham que podem contribuir dentro dessa 
proposta que vocês estão colocando? Como a minha empresa poderia contribuir? 
Esses são os pensamentos e ações que eu não tinha antes" (B8). 

 

A narrativa acima mostra a percepção da aluna de que essa alteração na sua prática de 

trabalho só foi possível porque não dependeu de uma mudança de processo dentro da empresa, 

ela teve autonomia para tomar esta decisão sozinha.  

De forma oposta as experiências acima narradas, tiveram aqueles alunos que não 

conseguiram alterar sua prática de trabalho, e os motivos que os impediram foram muito 

semelhantes. Na fala dos alunos, um dos motivos está atrelado à sua função ou área de atuação: 

"Falta de oportunidade no emprego atual, mas estou buscando uma nova posição" (B3). 

"Ocorreria uma mudança mais significativa migrando de forma efetiva para outro setor ou 

mudando de emprego" (B4).  

A aluna B5 também entende que para desenvolver ações orientadas para a 

sustentabilidade, precisaria migrar para outra área dentro da empresa. A aluna trabalha em uma 

agência bancária, e conta que, além da sua atividade profissional que não possibilita que ela 

mude, existem outros fatores impeditivos atrelados a sua área de atuação. Segundo ela, as ações 

promovidas pela agência são muito pontuais - redução de consumo de papel e energia, - e isso 

acaba não dando espaço para o desenvolvimento de novas ações. Projetos maiores poderiam 

ser desenvolvidos se atuasse no departamento de RSE, defende a aluna. Além disso, entre seus 

colegas de profissão, são poucos os que se interessam pelo tema:  
 

A gente procura conversar para ver como é a pessoa, mas acaba sendo aquela correria 
no dia a dia, tem outras coisas para se dar conta, metas a serem batidas, tanto na parte 
de produtos quanto serviços, acaba sendo algo que se tiver uma reunião daí eu vou 
prestar atenção, senão não tenho tempo para ouvir, porque não é o foco do que está 
pedindo no momento. Mas eu vejo que é questão de agência, a gente é varejo, sempre 
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tem cliente a todo momento. No departamento eu acredito que seja diferente, seja algo 
mais ali integrado (B5). 

 

Diz ainda que o acesso ao departamento de sustentabilidade e responsabilidade social 

da empresa onde trabalha é muito restrito. Como já foi apontado por outros alunos, a narrativa 

acima reforça a ideia da importância do tema ser tratado de forma institucionalizada nas 

empresas. Enquanto isso não ocorrer, a atuação dos colaboradores acaba ficando minimizada.  

Um dos alunos teve um posicionamento diferente dos demais. Ao mencionar que não 

promoveu nenhuma alteração, o motivo é porque já trabalha na área e entende que o curso 

possibilitou aperfeiçoar o que já vinha sendo executando, mas agora com embasamento teórico 

(B6). 

A aluna B10 conta que, apesar de ter uma visão muito mais ampla de sustentabilidade 

e responsabilidade social, ela não consegue aplicar nenhuma das ferramentas aprendidas no 

curso em sua atividade, porque, "é um outro tipo de negócio que a gente faz. A gente não está 

dentro de uma empresa, no dia a dia, para tentar puxar essas questões de sustentabilidade e 

responsabilidade social, a gente presta serviço para quem faz isso, mas é muito pontual". 

Mesmo que não tenha tido a oportunidade de alterar a prática profissional, alguns alunos 

mencionaram mudanças na esfera pessoal. A aluna B10 conta:  

 
Acho que eu fiquei mais chata, em casa mesmo com meu filho e com meu 
companheiro. Parece que para tudo eu tenho uma explicação e um argumento para 
dizer, olha isso não está certo, não é assim. Eu percebo que consigo incitar as pessoas 
a pensarem diferente. Por exemplo, uma coisa muito simples, as vezes eu trago de 
casa pilha e bateria para o trabalho, porque não está muito no meu roteiro passar perto 
de algum lugar que recolhe esse tipo de material. E aí eu vejo outras pessoas trazendo 
para mim e me pedindo para eu levar as pilhas e baterias delas também. Sei que isso 
é muito pouco, mas alguma coisa está mudando de verdade. Quando alguém fala 
"nossa, joguei [pilhas e baterias] no lixo [comum] e pensei em você, fico feliz e acho 
que isso é bacana. 

 

A fala da aluna mostra que ela sente que de alguma forma está inspirando outras pessoas 

e, por meio do seu exemplo, multiplicando atitudes positivas. A aluna B9 também relata que, 

mediante a dificuldade que percebe de levar a temática para o campo organizacional, acabou 

levando a mudança de comportamento para o nível pessoal.  

 
Então sempre eu sentia que a maior dificuldade é a parte prática mesmo de levar uma 
ideia para diretoria e essa ideia ser aprovada pelo presidente. Então você só é um reles 
diretor de projeto da área de sustentabilidade e não consegue fazer nada sozinho. Eu 
senti esse drama enquanto pessoa, aí eu escolhi um assunto que me agradava, e o que 
eu tento fazer é colocar em prática, nem que seja uma fraçãozinha daquilo que eu 
aprendi. Então eu tento ser mais o eco sustentável possível. No curso, a gente discutia 
as questões de consumo, e eu percebi que qualquer pessoa, mesmo que não esteja no 
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mercado corporativo, vai conseguir desenvolver algo. Lógico que se isso fosse feito 
nas empresas seria melhor, mas eu consigo desenvolver pequenos projetinhos aqui na 
minha casa, eu sou parte disso. O que eu consigo colocar em prática no meu trabalho, 
eu tento fazer, por exemplo, não investindo em empresas que vão contra os meus 
princípios (sustentáveis). No pessoal, monto um projetinho de horta no meu 
apartamento. É uma questão de levar para vida mesmo. Eu não vou dizer que vou 
aplicar isso numa empresa, mas eu consigo visualizar isso num projeto maior. Eu 
posso querer amanhã ou depois criar um grupo para montar um projeto que seja maior, 
eu tenho condições teóricas e operacionais para isso (B9).  
 

De forma semelhante, a aluna B5 conta que em seu dia a dia tenta ao máximo reduzir o 

consumo.  
São coisas simples, sacolinha de mercado, canudo. Você vai almoçar num restaurante, 
tem o hábito de pegar canudo, você pensa: eu pego um canudo, quantas pessoas não 
bebem num dia num restaurante e pedem canudo? É algo que você consome e joga 
fora, o que está acontecendo? Quando começo a ler essas pesquisas que vejo os 
números, acho que isso impacta também, faz refletir mesmo o seu dia a dia (B5).  

 

O quadro 20 mostra o conteúdo das principais transformações relatadas pelos alunos.  
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Quadro 20: Análise dos relatos de transformação 
 CURSO ALFA CURSO BETA 

Tr
an

sf
or

m
aç

õe
s p

ar
a 

a 
su

st
en

ta
bi

lid
ad

e 
  

ü Ampliação do entendimento sobre o tema;  
ü Novas lentes para entender a 
sustentabilidade;  
ü Desenvolvimento da capacidade 
argumentativa;  
ü Identificação da necessidade de mudança 
de comportamento individual, empresarial e 
do sistema econômico;  
ü Mudança na forma como os indivíduos se 
relacionam com o tema;  
ü Reconhecimento da importância da 
construção coletiva e colaborativa do discurso 
como forma de legitimação do tema. 

ü Mudança de concepção sobre o tema; 
ü Ampliação do entendimento sobre o tema;  
ü Deixa de ser 'utopia' e passa-se a se tornar mais 
concreta nas empresas; 
ü Os indivíduos adotam uma postura de auto-
responsabilização, tanto individual como 
empresarial;   
ü Novas lentes para entender a sustentabilidade;  
ü Mudança na forma como os indivíduos se 
relacionam com o tema;  
ü Atenção ao comportamento pessoal; 
ü Reconhecem a importância do diálogo e 
aprenderam a como se comunicar; 
ü Ampliação de horizontes; 
ü Conexão com outras áreas da empresa 

A
pl

ic
aç

ão
 n

a 
pr

át
ic

a 
de

 tr
ab

al
ho

 

B
ar

re
ir

as
  

ü Área de atuação/atividade que não tem 
relação com a temática; 
ü Sustentabilidade não está inserida na 
cultura da empresa,  
ü Sustentabilidade não é vista como um 
valor pelos pares, líderes, e demais 
funcionários;  
ü Sustentabilidade está atrelada à aspectos 
financeiros e visão de curto prazo;  
ü Responsabilidade do departamento de 
responsabilidade social; 
ü O tema está muito sujeito a volatilidade do 
mercado;  
ü Demanda superar processos burocráticos;  
ü Está muito atrelada à estrutura 
organizacional da empresa, pois requer 
autonomia para que os funcionários possam 
aplicá-la.  

ü Área de atuação/atividade/função que não tem 
relação com a temática; 
ü O tema está atrelado a um único departamento; 
ü Falta de colaboração dos colegas de trabalho. 
	

 

Po
te

nc
ia

l  

ü Atuação com empreendedorismo 
sustentável;  
ü Atuação profissional diretamente ligada a 
área de sustentabilidade;  
ü Nível hierárquico, que oferece autonomia 
para implementação de mudanças. 

 
ü As discussões são levadas para outros 
departamentos, em reuniões, treinamentos e 
eventos de integração de novos funcionários; 
ü Desenvolvimento do roadmap de RSE 
orientada com os ODS; 
ü Engajamento de stakeholders na empresa. 
ü Desenvolvimento de um projeto para 
capacitação do idosos para inserção no mercado de 
trabalho; 
ü Redução de consumo; 
ü Estrutura organizacional, que oferece 
autonomia para implementação de mudanças. 

Fonte: elaborado pela autora  

 

A partir do quadro 20, foi possível identificar que o conteúdo das transformações 

relatadas pelos alunos é muito parecido entre os cursos. Em ambos é possível perceber uma 

mudança de concepção da sustentabilidade para além da visão orientada para a exclusiva 

maximização do lucro. Por mais que se encontrem imersos em contradições, os alunos passam 
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a perceber a necessidade de auto-responsabilização, tanto individual como organizacional. 

Alguns conseguiram incorporar outros tópicos no guarda-chuva da sustentabilidade, como 

direitos humanos, gênero, assédio moral, afastamento no trabalho, mencionados pelos alunos 

do curso Beta.  

Ainda, conseguem desenvolver uma visão mais sistêmica, menos limitada a um 

departamento ou a uma liderança/cargo. Alguns apresentam um novo olhar para si mesmo e 

para as empresas, como também para a relação entre empresas e sociedade. Além disso, em 

alguns momentos mostram uma preocupação da transição do atual modelo capitalista de 

produção e consumo para preocupação mais amplas com a sociedade.   

Foi possível observar pré-disposições à transformação, como no caso dos alunos que 

mencionaram "este curso abriu minha cabeça", "me mostrou novas possibilidades", ou 

perceberam que "não é só mais uma utopia". Assim, estes alunos se mostraram emocionalmente 

dispostos, abertos e permeáveis à mudança, a despeito de permanecerem dúvidas, contradições 

e impermanências no discurso. Isso já foi considerado um indicativo de aprendizagem 

transformadora, uma vez que Mezirow (2010, p. 22), define-a como "aquela que transforma 

padrões de referência problemáticos para torná-los mais inclusivos, distintos, reflexivos, 

abertos e emocionalmente capazes de mudar”. 

Contudo, se por um lado, os relatos discentes externalizam reflexões que podem ser 

consideradas críticas, bem como descrevem transformações significativas de modelos mentais, 

por outro, foi possível observar que a materialização das experiências de ensino-aprendizagem 

na prática desses profissionais ainda não está consolidada. E as barreiras mencionadas foram 

semelhantes. Como consequência, corre-se o risco de que estas especializações estejam 

formando um profissional perdido em sua identidade: qual será a atuação desses profissionais 

no mercado? Os alunos já estão saindo destes cursos sem espaço para atuação dentro das 

empresas. Os cursos vêm perdendo alunos, e há um processo de juniorização ao longo dos anos. 

Já não pertencem ao alto escalão e tem pouco poder de decisão e autonomia dentro das 

organizações para alterar sua prática de trabalho e muito menos o modo usual das empresas 

agirem.  

 

4.5 ELEMENTOS DO CURSO QUE FAVORECERAM A REFLEXÃO CRÍTICA E 

APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA? 

 

Esta pesquisa tem como identificar o potencial do curso em favorecer o processo de 

reflexão crítica e transformação. Portanto, os alunos foram questionados se e como o curso os 
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ajudou a refletir sobre as crenças dominantes e os desafios enfrentados/percebidos, e quais 

elementos favoreceram a reflexão e a transformação. 

 

4.5.1 Curso Alfa  

 

Todos os alunos concordaram que o curso potencializou reflexões e transformações de 

mentalidade para sustentabilidade, entretanto, os elementos que favoreceram esses processos 

foram distintos. Como o curso tem um viés prático e acadêmico, alguns alunos destacaram o 

quanto o curso os fez olhar para estes desafios a partir de novas perspectivas, refletindo sobre 

questões mais teóricas e conceituas: “O curso me ajuda bastante a estruturar o raciocínio e 

pensar sobre diferentes perspectivas (A5). De forma semelhante, outro aluno ressalta: “O curso 

mostra novos horizontes, novas teorias, novas possibilidades” (A9). Segundo este mesmo 

aluno, apesar da temática ambiental ser antiga, a reflexão sobre sustentabilidade amadurece no 

curso. Outro relato reforça essa ideia: Sem dúvida ter passado pela experiência do curso abriu 

minha mente para muitas questões que, embora façam parte do dia a dia, apareciam muito 

distantes para mim” (A4).  

Outros alunos ressaltaram que a ajuda se deu mais no sentido prático, de aplicação de 

sustentabilidade. “Este curso apresentou-me ferramentas concretas para auxiliar empresas a 

migrar para um modelo de gestão corporativa pautada pela sustentabilidade” (A10). “O curso 

me trouxe instrumentos de gestão que me deram uma base para discutir questões práticas” (A3), 

além disso, conforme relatado pelo entrevistado A9, fornece ferramentas para que os alunos 

consigam visualizar possibilidades de mudança nas empresas, como por exemplo, “proporciona 

ferramentas que auxiliam na argumentação financeira em defesa da sustentabilidade” (A7), ou 

ainda, “hoje consigo fazer a elaboração dos critérios para escolher os projetos sociais da 

fundação, portanto ajudou na melhoria da gestão da fundação na qual atuo” (A8).  

Tiveram ainda aqueles que ressaltaram a possibilidade de combinar as reflexões mais 

teóricas e conceituas com a prática. O grande destaque foi o fato do curso ter apresentado 

ferramentas que possibilitam os alunos de incluir a sustentabilidade em suas atividades, ou seja, 

eles aprenderem como fazer, como transformar a ideia teórica e ideológica da sustentabilidade 

para a prática.  

Os alunos passaram a entender os problemas a partir de uma visão sistêmica e como 

agir nesta direção: “Tem também ajudado a compreender os diversos pontos de vista e como se 

pode atuar para realizar mudanças” (A1). “O curso traz muitos conceitos e visões sobre os 

assuntos relacionados à sustentabilidade e como podemos trabalhar com eles (A2). “Passei a 
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perceber a complexidade por trás dos interesses e das possíveis soluções disponíveis hoje” 

(A11). Segundo o aluno A4, para se quebrar paradigmas negativos sobre o assunto, é 

fundamental criar estratégias de negócios para viabilizar conceitos sustentáveis, e o curso 

favoreceu esse tipo de aprendizado.  

Segundo o entrevistado A8, o que é aprendido no curso pode servir como inspiração 

para uma mudança: “O conhecimento de sustentabilidade e vários exemplos me inspira, porque 

há espaço de realizar os atos sustentáveis, mesmo que são atitudes pequenas”. A narrativa dos 

alunos expressa que eles puderam perceber que existem muitas oportunidades de atuação, 

especialmente para aqueles alunos que não trabalham na área e almejam mudança de carreira.  

Duas alunas fizeram uma autorreflexão interessante sobre seu processo de 

aprendizagem durante o curso, apresentando percepções distintas. A primeira fez uma análise 

mais positiva da experiência, e a outra, ressaltou alguns pontos em que o curso deixou a desejar. 

Segundo a participante A12, a própria estrutura do curso foi um elemento importante no seu 

processo de reflexão. Para ela, o fato do tema da sustentabilidade ser incluído de forma 

transversal no curso, percorrendo as diversas matérias da gestão, possibilitou que ela enxergasse 

o ambiente com outro olhar.  

 
Eu gostei bastante do curso, eu vejo que foi uma apresentação das abordagens de 
gestão, mas baseadas em sustentabilidade. A gente teve contabilidade, marketing, 
estratégia, economia, tudo com uma lente em sustentabilidade. Então você passa a 
enxergar o ambiente de uma forma diferente, passa a enxergar com essa nova lente. 
Com certeza foi um ambiente, um momento em que eu pude parar para pensar sobre 
e reformular (A12).  

 

Já para a outra participante, apesar de mencionar que aprendeu muita coisa importante 

e diferente da sua realidade profissional, que serviu para “abrir a cabeça, aprender coisas novas, 

conhecer projetos e técnicas” (A2), defende que outros tópicos poderiam ter sido melhor 

abordados ou aprofundados no curso. Para ela, alguns temas poderiam ter uma carga horária 

menor, como por exemplo contabilidade e custos.  

Infere-se que essa percepção veio em decorrência da área de formação da aluna que é 

em Administração. Como ela já tinha um domínio maior sobre esses temas, esperava que o 

curso fosse focar em tópicos que não são tão básicos da gestão. Além disso, comentou que a 

questão social não foi muito aprofundada. A maior parte das discussões ficaram no aspecto 

ambiental, e as questões sociais e do terceiro setor foram pouco exploradas.  
 

Algumas matérias poderiam ter sido mais curtas, outras poderiam ter se aprofundado 
mais. Por exemplo, a gente teve uma aula sobre ciclos de vida. A gente só teve duas 
aulas sobre isso e eu queria ter tido 10 aulas. Aí contabilidade e custos a gente teve 8 
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aulas, somando contabilidade custos e controladoria a gente teve 16 aulas, acho que 
poderia reduzir a 8. O professor até mostrou um pouco da relação com o meio 
ambiente, com sustentabilidade, mas muito pouco. Não sei se relacionou tanto assim, 
mas isso também é muito tradicional da [omissão do nome da instituição]. Acho que 
faltou o trabalho direto com ONGs, comprometimento social. Tinha algumas pessoas 
no curso de ONGs. Se falou muito de meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, 
mas a parte social foi deixada um pouco de lado. 

 

A fala desta aluna mostra que o curso tem uma visão pouco social para o curso. 

Diferente do curso Beta, cujo foco está mais nas humanidades, o Alfa não buscou trazer para o 

debate outros atores sociais, como por exemplo, as ONGs.   

A análise dos dados mostrou um aspecto interessante. No referencial teórico desta 

pesquisa foi apontada a crítica existente por parte de diversos autores no que se refere à 

dificuldade de se incorporar a reflexão crítica na educação gerencial (ALVESSON; 

WILLMOTT, 1999; REYNOLDS, 1998, 1999; ANTONACOPOLOU, 2010). Conforme 

apontam Brookfield, Kalliath e Laiken, (2006), essa dificuldade está atrelada ao fato de que o 

próprio objetivo da gestão ainda é garantir que as pessoas aceitem sem questionar os princípios 

da ideologia capitalista ou a paradigma dominante da gestão. Assim, os cursos de MBA 

costumam ser muito criticados pelo conteúdo gerencialista, abordagem instrumental, e pela 

dominância do instrumentalismo econômico (CURRIE; KNIGHTS, 2003).  

De fato, foi possível observar na fala dos alunos deste curso um destaque para a aspecto 

instrumental, quando realçam a importância de aprenderem ferramentas para viabilizar a 

sustentabilidade. Isso vai de encontro com a experiência apresentada por Currie e Knights 

(2003), que defendem que alunos procuram por isso, visto que é uma das habilidades e 

conhecimento muito valorizados pelas organizações. 

Contudo, é interessante notar que além do ferramental, muitos mencionaram como 

ampliaram sua visão sobre o tema, aprenderam conceitos, refletiram sobre questões de 

interesse, conflitos, complexidade de se lidar com o tema no ambiente corporativo. Inclusive a 

pesquisa mostrou na subseção anterior que os alunos chegaram a atingir níveis de reflexão 

profundos sobre o tema.  

O fato dos alunos valorizarem a aprendizagem instrumental não é importante pelo fato 

de que eles viram no domínio de ferramentas uma possibilidade de convencerem as empresas 

a incorporarem sustentabilidade em suas práticas, o que pode trazer resultados positivos para a 

sociedade e para o meio ambiente. Conforme ressaltado por Currie e Knights (2003), a proposta 

não está em acabar com o instrumentalismo, mas sim preveni-lo, discutindo com os alunos os 

limites desta abordagem utilitarista.  

Essa perspectiva foi compartilhada por um dos professores do curso. O entrevistado P3 
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comentou da importância de encontrar o equilíbrio entre o ensino instrumental e a reflexão, 

contudo destaca a importância de o aluno compreender bem o conceito e conseguir refletir sobre 

ele.  

 
Se eu tiver que fazer uma opção entre ferramental ou reflexão, eu fico com a reflexão. 
Mas eu acho importantíssimo que sejam os dois. Porque eu enxergo a dificuldade de 
levar a sustentabilidade para a prática, por dois motivos. Primeiro porque ela é pouco 
usual, daquilo que a gente está acostumada no Brasil.  Segundo, porque como as 
condições da sociedade sustentável podem parecer muito rigorosas, a primeira vista 
se olha e fala, impossível. Não tem solução (P3).  

 

O professor ressalta a importância de mostrar para o aluno como a sustentabilidade é 

possível. Segundo ele, se a discussão se mantiver apenas no nível conceitual, corre-se o risco 

de o aluno sair angustiado do curso, e apesar de acreditar que o tema pode ser interessante e 

tem potencial, não vê possibilidade de aplicação prática em sua atividade profissional.   

 
Se você jogar no mercado gente que vai conduzir sustentabilidade no mundo 
corporativo e que não saiba conceito, o cara sai aplicando um monte de coisa, dizendo 
que está fazendo e as empresas dizendo que estão fazendo, mas de fato não estão. Por 
outro lado, se você joga pensadores no ambiente corporativo, os caras não conseguem 
realizar, vai ser difícil, porque o ambiente corporativo é de realização o tempo inteiro. 
É um equilíbrio difícil de conseguir mesmo (P3).   

 

Mesmo tratando-se de um curso que não tem como objetivo declarado promover 

reflexão crítica e transformações nos alunos a ponto de fazê-los rever paradigmas, caso de 

outras propostas como por exemplo a disciplina Formação Integrada para a Sustentabilidade da 

FGV, ou ainda, que o curso não faça uso de uma pedagogia crítica alinhada com a epistemologia 

crítica (PAULA; RODRIGUES, 2006), a narrativa dos alunos, professores e coordenadores não 

demonstra uma visão exclusivamente funcionalista, guiada por uma forma de racionalidade 

estreita e instrumental.  

Algumas evidências levaram a esta conclusão. Primeiro, diferentemente do que 

apontam Paula e Rodrigues (2006) quando afirmam que os alunos em gestão ainda esperam dos 

cursos e dos docentes soluções prontas e respostas inquestionáveis principalmente por conta 

cultura imediatista da gestão, a narrativa dos alunos aponta uma posição diferente. Por mais 

que talvez eles possam ter entrado no curso compartilhando dessa perspectiva, a análise dos 

dados mostra que em diversos momentos eles puderam enxergar as questões políticas e o jogo 

de interesse por trás da sustentabilidade, a dificuldade que é conscientizar e fazer os outros 

mudarem seus comportamentos, e perceberam que na maioria das vezes não existem respostas 

prontas e soluções perfeitas, talvez até por conta da temática que já é complexa em sua essência. 
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Lidar com sustentabilidade dentro das empresas é algo que leva tempo e demanda 

convencimento.  

Além disso, novamente, apesar de ser um curso focado em gestão, como ele está 

vinculado a um centro de estudos em sustentabilidade da instituição que é um espaço de estudo 

e pesquisa, alguns dos professores são pesquisadores e possuem viés acadêmico. Conforme 

mencionado pelo coordenador, o curso está buscando trazer essa característica de pesquisa 

acadêmica aos trabalhos, de forma a ajudar o aluno a estruturar seu raciocínio, desenvolver sua 

capacidade de refletir e argumentar. O curso se propõe a ajudar o aluno a entender criticamente 

o que está fazendo e onde está inserido, de forma que não se afaste da essência, da raiz da 

sustentabilidade, sendo capaz de encontrar o equilíbrio entre suas convicções éticas, seus 

valores, e o argumento pragmático das empresas (dinheiro), diz o coordenador.  

Terceiro, ao analisar o material utilizado pelos professores (aqueles que a pesquisadora 

teve acesso), alguns deles apontaram na direção para além da racionalidade instrumental no 

ensino da sustentabilidade, e não apenas reproduzindo o sistema dominante ou tentando ajustar 

os alunos a um determinado tipo de comportamento e consciência, como identificado por 

Maranhão e Paula (2008).  

Embora o objetivo das disciplinas apontados nas ementas não focassem em aspectos 

reflexivos, mesmo assim, nos slides apresentados em sala de aula, apareceram questionamentos 

que pudessem favorecer reflexões, de forma que os alunos pensassem não apenas no ‘como’ 

resolver, mas ‘por que o problema existe, qual sua origem, de onde vem a problemática, e qual 

seria a melhor maneira de resolvê-lo dentro das possibilidades e da complexidade do problema.  

Na primeira aula de Finanças Sustentáveis, a professora tenta quebrar uma resistência 

comum que está relacionada à dificuldade de se conectar finanças com sustentabilidade, 

mostrando aos alunos que é possível ter uma atividade financeira que seja positiva para a 

sociedade, mas tenta fazer isso de uma maneira que seja próxima da realidade profissional e 

pessoal do aluno. Começa trabalhando por exemplo, com finanças individuais, ciclo financeiro, 

e depois passa para o conceito de finanças nas empresas, papel das instituições financeiras, e a 

sustentabilidade nas finanças.  

Já no primeiro dia de aula, a professora levanta questionamentos sobre o que é dinheiro, 

a partir de frases ‘célebres’ como: “o dinheiro foi inventado para os homens não precisarem se 

olhar nos olhos”; “o dinheiro é uma nova forma de escravidão, diferente da velha forma pelo 

fato de ser impessoal – não existe nenhuma relação humana entre o dono e o escravo”; dinheiro 

não cria sucesso, a liberdade para fazer dinheiro sim”; “a liberdade do dinheiro é inimiga da 
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liberdade das pessoas”; e também questionando o que um é banco: “um banco é um lugar que 

empresta um guarda-chuva no tempo bom e pega de volta quando chove”; “um banco é um 

lugar que empresta dinheiro se você puder provar que não precisa dele”; “o que é roubar um 

banco comparado com fundar um banco?”. Seu objetivo, segundo a professora P1, é fazer os 

alunos refletirem o porquê, historicamente avaliando, do dinheiro ter uma visão tão negativa na 

sociedade. 

 
Por incrível que pareça, é muito interessante isso, na história do dinheiro, 2000 mil 
anos atrás, sempre houve uma visão muito negativa. O dinheiro era considerado uma 
coisa muito ruim, apesar de que sem dinheiro você não vive, você precisa do dinheiro. 
Existe uma visão muito negativa sobre o dinheiro e sobre os bancos, ninguém gosta. 
Eu começo já mostrando isso, chamo eles para fazer uma reflexão sobre isso, convido 
a discutirem se é possível ter uma visão diferente sobre isso (P1).  

 
Para a professora, esse é um debate muito interessante, pois possibilita o confronto entre 

diferentes visões. A professora coloca os alunos para refletir sobre um paradoxo existente na 

sociedade como um todo e também dentro nas empresas, do porque é tão comum as pessoas, 

mais comumente entre aquelas que tem uma preocupação com sustentabilidade, olharem para 

o dinheiro de forma negativa, ao mesmo tempo, que buscam cada vez mais maneiras de ganhar 

dinheiro, afinal, sabem que ele tem um papel fundamental na promoção da sustentabilidade. O 

aprendizado está na ideia de promover nos alunos uma visão muito crítica sobre esse paradoxo, 

mas ao mesmo tempo, fornecer argumentos e insumos para que eles consigam conciliar 

aspectos econômicos, instituições financeiras e dinheiro, e impactos positivos na sociedade. Tal 

aprendizado é observado na fala de um aluno: “o conceito financeiro é muito importante [...] 

quem não entende de dinheiro não pode implementar a sustentabilidade na vida real. É meu 

pensamento” (A8). 

Ao apresentar esse tipo de discussão em uma disciplina de finanças, a docente já mostra 

um posicionamento diferente e mais crítico em relação ao tema e isso se reflete na 

aprendizagem. Ao longo do curso, a disciplina também pretende questionar: a premissa de que 

investimentos em sustentabilidade deveriam ser realizados somente quando geram riquezas aos 

acionistas; a responsabilidade das instituições financeiras pelas questões de sustentabilidade, 

uma vez que financiam projetos que podem ter um grande impacto socioambiental; a 

importância dos índices de sustentabilidade empresarial, entre outros temas.  

Outro exemplo aconteceu na disciplina Governança Corporativa, quando o professor 

questionou a diferença entre boas práticas – “fazer certo” a coisa, e a boa governança - fazer “a 

coisa certa”, e o que é essa “coisa certa” a ser feita. Além disso, levantou reflexões sobre o 

próprio objetivo e função das empresas. O professor mostra que as “regras do jogo”, em geral, 
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corresponderam à busca pela maximização do retorno do investimento dos detentores de capital 

com direito a voto, o que envolve maximizar o valor das ações (ou das cotas) da empresa. É a 

chamada primazia do acionista (shareholder). Mostra aos alunos então que questionar as 

“regras do jogo” poderia ajudar na adoção da sustentabilidade nas empresas e discute como 

esse questionamento pode permitir que haja um desenvolvimento que leve em conta limites 

ambientais e sociais.  

Na disciplina Pensamento Sistêmico, o professor buscou ensinar aos alunos a olharem 

para a sustentabilidade pensando não apenas no que é bom para a organização, mas naquilo que 

a sociedade precisa que as organizações sejam:  

 
“Como é uma sociedade sustentável? A sociedade sustentável, para poder existir, tem 
que respeitar alguns limites naturais e alguns princípios sociais também. Então 
definido claramente quais são esses limites naturais, esses princípios sociais, aí sim 
como planejar estrategicamente para qualquer tipo de organização entrar em 
conformidade com esses parâmetros da sociedade sustentável esse é o objetivo (P3).  

 

Como o próprio nome já diz, a disciplina Pensamento Sistêmico tem como foco mostrar 

aos alunos a importância de se olhar para a sustentabilidade e o meio de forma sistêmica. 

Portanto, ela vai mostrar a dinâmica dos sistemas, como os sistemas complexos interagem, e 

discutir o quão difícil é planejar os sistemas complexos, mutáveis, imprevisíveis e indefinidos. 

As falas apontaram o conhecimento e a experiência prática dos professores como elemento que 

favoreceu essa mudança. 

 
A maioria deles tem muito contato ou realmente trabalham com tema. Por eles terem 
muito esse contato e estarem sempre atualizados sobre muita coisa de 
sustentabilidade, acho que os professores fizeram muita diferença no nosso 
aprendizado (A2).  

 

Esta aluna, que já tinha passado por uma experiência em um curso nesta área em outra 

instituição, afirma: “Foi até uma coisa que foi muito diferente do [omissão do nome da outra 

instituição], por exemplo, lá os professores não tinham nenhum conhecimento e era horrível” 

(A2). “Alguns professores traziam um novo olhar/perspectiva sobre o assunto e me provocaram 

a pensar e revisar conceitos” (A5). Além da expertise, os professores ainda estimulavam os 

alunos a trocar experiências e compartilhar informações:  

 

Eu acho que eles [os professores] estimularam bastante as discussões. Eu achei os 
professores fantásticos, a maioria dos professores eram muito humildes, no sentido de 
até dizer: Puxa que legal, alguém da turma vinha trazendo alguma informação. Nossa, 
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que legal isso, conta para gente, compartilha com a gente a sua experiência. Acho que 
assim, eles eram bastante humildes e realmente curtiam essa troca, esse diálogo (A1).  

 

Um aspecto que chama a atenção na narrativa acima apresentada, é a aluna mencionar 

a humidade como uma característica dos professores. De fato, isso apareceu no relato de um 

dos docentes: 

 
Somos todos alunos na sala de aula. O cara que fala é um aluno em pé, porque ele [o 
professor] está aprendendo o tempo inteiro (P3).  

 

Segundo este professor, esta postura de se colocar em sala de aula como alguém que 

está aprendendo junto com os alunos, ocorre porque o tema da sustentabilidade no contexto 

organizacional ainda não é algo que está estabelecido e fortemente conceitualizado.  
 

Se você pega o nível mais básico de matérias antigas e bem estabelecidas, 
provavelmente isso é verdade, o professor tem o conhecimento, e nestes casos, é muito 
difícil um aluno questionar o professor e o professor não saber aquilo, ou pelo menos 
não saber melhor que o aluno. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, quem 
nunca foi sustentável? É difícil ter alguém que chegue e fale: ‘eu realmente sei sobre 
isso’, está todo mundo tentando descobrir [...] muitas vezes eu tive a experiência de 
alunos que sabiam mais que eu, em algumas coisas (P3).  

 

Na opinião desse professor, quando se trata de conhecimentos sobre ciências naturais, 

é mais difícil os alunos questionarem o conhecimento do professor, uma vez que é um tema 

sólido. Entretanto, tratar de sustentabilidade no ambiente corporativo, no sentido de transformar 

o ambiente ou o sistema econômico é algo novo, que nunca foi feito. Portanto, ressalta a 

importância de se tratar a temática com muito bom senso em sala de aula.  

O formato das aulas, com foco em atividades práticas, e ao mesmo tempo associado às 

aulas expositivas, foi identificado como um fator que ajudou os alunos no processo de mudança. 

Cinco alunos atribuíram a mudança às atividades realizadas no decorrer das aulas, como por 

exemplo, leitura de textos, estudos de caso, filme apresentado em sala, troca de experiências, 

discussões em sala, atividades e exercícios das disciplinas, dinâmicas de grupo. 

 

Na verdade, ele nem seguia tanto PowerPoint. Ele mais conversava e colocava os 
vários pensamentos. Tiveram aulas expositivas, mas com muitos debates também, não 
tanto seguindo um bê-á-bá de apresentação. (A1).  

 
Eu acho que as atividades em grupo também fizeram bastante diferença, porque era o 
momento que a gente tinha para pesquisar sobre os assuntos e discutir e apresentar 
aquilo para sala, acho que era isso principalmente (A4). 
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A disciplina Pensamento Sistêmico propôs uma atividade em grupo que foi lembrada 

pelos alunos. O objetivo da dinâmica era fazer os alunos perceberem a dificuldade de planejar 

em um ambiente turbulento e complexo. O professor explica como funcionou essa atividade.  
 

Na nossa sala de aula, cada um de vocês vai escolher duas pessoas da turma, mas não 
contem quem vocês escolheram; pode ser qualquer pessoa, homem, mulher, alto, 
baixo, não importa. É completamente aleatório. Depois que vocês fizerem isso, a 
gente vai para outra sala para fazer o exercício. Quando a gente chegar lá, eu dou 
novas instruções. Quando chegamos na outra sala, eu digo, bom, agora, quando eu 
disser, vocês vão procurar se colocar equidistantes das suas duas escolhas. E aí, 
quando começa, cada um anda um pouquinho para tentar ficar equidistantes das suas 
escolhas, mas as suas escolhas também andam um pouquinho buscando a mesma 
coisa e as outras escolhas também. Fica em geral, um sistema completamente 
interconectado, que vai se mexendo, buscando isso. E eu dou algumas instruções em 
particular sobre como fazer para funcionar, porque eu já vi como funciona e como não 
funciona. Eu vou parando e fazendo conversas e retomando o exercício algumas vezes 
e os próprios alunos vão chegando a conclusões sobre o que significa operar um 
sistema complexo (P3).  

 

A simulação em sala de aula do funcionamento de um sistema complexo serviu para 

fornecer aos alunos a dimensão da dificuldade que é fazer planejamento em sistemas 

complexos. A riqueza da atividade está em fazer os alunos se conscientizarem da situação e 

refletirem sobre como podem agir, contudo existem diferentes posicionamentos em relação às 

atividades mais lúdicas. Este professor comentou que encontra algumas resistências por parte 

dos alunos em atividades mais intuitivas e menos tradicionais como essa. “Tem gente que quer 

morrer, preferia um negócio muito mais ortodoxo, cheio de ferramentas o tempo inteiro e tal. 

Tem gente que acha isso um ponto alto do curso”.  

O uso de cases também foi citado como uma prática metodológica que ajudou os alunos 

nesse processo.  
 

O professor tinha muitos exemplos de empresas que conseguiram implantar isso de 
uma forma positiva e ele trazer esses cases para gente foi ótimo. Teve um trabalho 
que a gente precisou fazer da área dele, da matéria dele, que era pegar uma empresa e 
trazer e implantar esse projeto de sustentabilidade para dentro da empresa. A gente 
fez todas as técnicas que ele mostrou para gente como que se faz isso, através de 
milhares de formatos e tal” (A2).  

 

Compreender como funciona a sustentabilidade na prática de uma empresa real, ajudou 

os alunos a entenderem mais sobre o tema, refletirem sobre a experiência de outros, como 

também acreditarem no potencial da sustentabilidade. A aluna A2 contou que um dos 

professores trouxe um empresário para a sala de aula para contar a história de sua empresa que 

é sustentável. Este empreendedor falou sobre os desafios que enfrenta, as possibilidades do 

ramo, e como sua empresa estava caminhando. 
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Em outro momento, este mesmo professor solicitou aos alunos que desenvolvessem um 

trabalho prático, e assim, eles tiveram a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido em 

uma situação simulada.  

 
A gente precisou fazer um trabalho na matéria dele, que era pegar uma empresa e 
implantar um projeto de sustentabilidade. A gente fez todas as técnicas que ele 
mostrou para gente. Ele trouxe a questão de criação de valor sustentável, como é que 
você tem que gerar valor, que sustentabilidade também é gerar valor para o acionista, 
e como que se faz isso (A2).  

 

A colaboração da turma também foi identificada na fala dos alunos. Talvez por conta 

do seu perfil heterogêneo, os participantes declararam que houveram discussões interessantes, 

onde cada um podia expor seu ponto de vista. Ao debaterem em sala, os alunos tiveram contato 

com problemáticas que até então não faziam parte da sua realidade profissional.  

O networking, a conexão com outros profissionais, também foi citado como elemento 

influenciador do processo de mudança. 

 
Eram mais essas questões que eu não tinha acesso no meu trabalho, porque meu 
trabalho era restrito a algumas coisas, voluntariado, logística reversa. Eu não 
trabalhava com projeto social, nunca trabalhei com mudanças climáticas por exemplo, 
nunca trabalhei com ciclo de vida de produto, gerenciamento de stakeholders, de 
fornecedores [...] fazer network e conhecer pessoas que trabalhassem com isso 
também, conhecer coisas que eu não tinha na minha experiência profissional foi muito 
importante (A2).  

 

Como eu vinha de ambientes que estavam bastante pautados na visão bem tradicional, 
você encontrar outras pessoas, que estavam em organizações e enfrentando desafios 
semelhantes e elas se juntarem, trocarem experiências, é muito fortalecedor, 
realmente dá uma motivação extra, uma troca diferenciada. Então além do curso dar 
uma lente para assuntos que eu já conhecia de forma diferente, ofereceu uma caixa de 
ferramentas, mas para que depois eu pudesse acessar e trocar entre as pessoas com 
visão semelhante à minha; isso foi muito rico (A12). 

 

Nota-se que o estímulo ao debate é uma característica presente nesse curso. A professora 

P1 afirma que a instituição coloca isso como ponto central e é algo que ela busca trazer para a 

prática docente. Conta inclusive de outra experiência que teve em um curso de sustentabilidade 

oferecido na cidade de São Paulo por outra instituição cujo formato é baseado em palestras, e 

para ela, a aprendizagem perde sua força: “Todos esses cursos da [omissão do nome da 

instituição] são várias palestras. Isso para mim é o mais grave. Eu me sentia mal fazendo assim” 

(P1). 

Ainda no que se refere aos elementos que favoreceram a transformações, tiveram alunos 

que afirmaram que a mudança teve a ver com algo que aconteceu fora da sala de aula, na vida 
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pessoal, a partir de conversas com familiares e amigos, e vivência ou conhecimento de uma 

situação de catástrofe ou miserabilidade. Ou ainda, a mudança veio por algo relacionado à vida 

profissional, a partir de uma tomada de decisão relacionada à sustentabilidade ou pela 

experiência em um projeto do qual o aluno participa.  

Apesar destes alunos não terem fornecido mais detalhes ou exemplificado quais 

situações foram essas, por exemplo, qual foi o conteúdo da conversa com familiares e amigos 

ou como foi a experiência de catástrofe ambiental ou miserabilidade social que favoreceu a 

mudança, a aluna A12 contou que durante o curso os alunos tentaram montar, mesmo que 

informalmente, um grupo de discussão em sustentabilidade. O objetivo era disponibilizar um 

tempo para que pudessem debater diversas questões de sustentabilidade e sua relação com a 

prática de trabalho dos alunos. 

Durante as reuniões, o compartilhamento de ideias foi fundamental para que refletissem 

tanto sobre suas próprias experiências, como as vivenciadas pelos outros alunos, mas também 

a pensarem de forma diferente, a mudarem o jeito de pesar, defende a aluna. Contudo, após 

algumas reuniões, o grupo não promoveu mais encontros. Segundo ela, esse tipo de mobilização 

somente é possível quando se está no ambiente acadêmico. Afirma que quando os indivíduos 

perdem o contato semanal promovido pelo curso, é muito difícil manter o envolvimento e 

participação dos membros neste tipo de ação.  

4.5.2 Curso Beta 

 

Todos os alunos foram unânimes ao afirmarem que o curso potencializou reflexões e 

transformações para sustentabilidade, e os elementos que favoreceram esses processos foram 

muito semelhantes. Quando questionados sobre a que atribuem esta reflexão e percepção de 

mudança, entre os respondentes, 7 mencionaram que foi uma pessoa (professor e coordenador), 

e todos mencionaram que foi uma atividade em sala. Entre as atividades, as mais citadas foram 

atividades realizada em grupo, leitura de texto passado pelo professor, casos de estudo 

utilizados em sala de aula, visitas a empresas, filmes apresentados em sala de aula.  

Ao analisar as entrevistas, as narrativas expressam também outros elementos. O contato 

com casos reais, com experiências vivenciadas na prática, facilitou o aprendizado dos alunos. 

A aluna B5 conta que boa parte dos professores trabalha há alguns anos com essa temática, e 

eles traziam para a sala de aula não só experiências boas, mas também as ruins, e isso 

possibilitou que eles aprendessem com os erros vivenciados pelos professores:  
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Acho que foi incrível mesmo, eles mostraram como fazer na prática. A gente pensava, 
ok, vou entrar numa empresa nessa área, o que posso sugerir? Como vou fazer uma 
análise da empresa? Onde eu posso perceber que algo que pode melhorar? Ou como 
identificar se algo que já está legal? Acho que as aulas tiveram bastante essa vivência 
prática (B5). 
 

A aluna B11 também concorda que os professores foram fundamentais nesse processo: 

"Foram vários professores e todos eles vieram com uma bagagem muito grande. A experiência 

de cada um, de repente se a gente tivesse o curso inteiro com um único professor, acho que não 

teria essa riqueza, essa troca de experiência" (B11). Corroborando com esta ideia, a aluna B12 

afirma que as diferentes visões apresentadas pelos professores permitiram que os alunos 

enxergarem novas possibilidades. Porém, a aluna destaca outros elementos como 

potencializadores desse processo.  
 

Eu acho que essa troca com os colegas em sala de aula, de experiências, de angústias 
[...] Porque eu acho que quem atua nessa área é muito essa coisa da angústia, não sei 
se é porque você muitas vezes tenta, tenta e não consegue fazer uma entrega da forma 
como você gostaria [...] Então acho que foi isso o que contribuiu bastante.  

 

Observa-se aqui que, compartilhamento de sentimentos com outros alunos frente às 

dificuldades enfrentadas, foi apontado como um elemento que favoreceu a transformação. Isso 

corrobora com autores que defendem que envolver questões afetivas no ensino da 

sustentabilidade pode favorecer a transformações mais profundas (PALMA; PEDROZO, 2016; 

STERLING, 2010). 

A constante troca de experiências com colegas e professores também foi algo 

considerado valioso por outros alunos: "acredito que experiências de outras pessoas/empresas 

possam me ajudar a refletir sobre o meu trabalho e como posso mudar minhas ações" (B3). 

Outro elemento destacado foi as visitas de campo, que segundo a aluna B4, possibilitou uma 

reflexão para entender o papel da empresa em prol da sustentabilidade, e como isto se configura 

na prática, descobrindo novas possibilidades.   
 

Fomos conhecer algumas empresas. Então teve um grupo que foi na Leão, uma 
empresa do grupo Coca-Cola, meu grupo foi no Mc Donalds, teve outro grupo que foi 
numa instituição financeira. Então nós fomos fazer a pesquisa pra entender um pouco 
como funcionava a área de sustentabilidade dentro dessas companhias. Apesar de não 
compartilhar com o mercado de fast food, eu acho que a atividade fim deles tem uma 
contradição muito grande, se fala em sustentabilidade, eles têm uma serie de ações 
que são importantes, mas se contradiz no momento em que se tem uma alimentação 
que não é saudável, que oferece algumas coisas que para a população eu entendo que 
não são boas, mas até aí, cada ser humano tem a capacidade de escolher o que quer e 
o que não quer. Mas quando eu penso na estratégia de sustentabilidade, eu achei muito 
bacana e isso me abriu os olhos para pensar um pouco fora da caixa, que é justamente 
aquilo que eu pensava da área de responsabilidade social como departamento 
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especifico. Então isso pra mim foi o grande diferencial do curso que me abriu muito 
os olhos para outras possibilidades.  

 

Para a aluna B5, a forma como os professores conduziam as aulas foi essencial para sua 

aprendizagem:  
 

Eu acho que foi apresentação dos temas na sala de aula, a gente teve muita riqueza de 
discussão, de debates sobre isso. E aí, você ouvindo opiniões diferentes, experiências 
diferentes, sejam um vídeo, algo que o professor comentou, isso já ajudou nessa 
reflexão. Acho que o bate papo em cima do tema contribuiu muito porque eu acho 
que o conhecimento traz isso, se a gente só tem a informação, lê algo, mas não discute, 
não reflete sobre aquilo, só vira informação e eu sinto que essas discussões na sala de 
aula realmente se tornaram conhecimento, por que fez a gente parar para pensar e de 
forma natural, sem ser forçado, de você ouvir um falar uma coisa, o outro discordar 
ou concordar e assim refletir.  

 

Nota-se que os elementos mencionados pelos alunos envolvem fortemente o professor 

e a as discussões que são fomentadas em sala de aula. Isso vai de encontro com o que diversos 

autores apontam, como Brokfield (1987, 2010), Sterling (2010) e Moore (2005), a respeito do 

papel do professor como potencializador do pensamento crítico e da aprendizagem 

transformadora.  

Buscando adotar uma prática pedagógica diferenciada, a professora P6 usa uma 

atividade de teatro, como forma de levar os alunos a refletirem sobre as dificuldades reais que 

enfrentarão no ambiente de trabalho.  

 
Minhas aulas são teoria e prática, com 20 minutos de exposição e o resto de exercício. 
Semestre passado a gente fez teatro. Eles iam trocando de papeis entre ser o 
interlocutor e a pessoa que faz as perguntas. Eles vão trocando as tabelas, as 
ferramentas e refletindo como escolher os critérios. Como que eu escolho o critério 
que eu vou usar para avaliar aquele stakeholder. E aí eles tiveram que escolher esses 
critérios. Eles se colocam em diferentes papeis, com diferentes interesses, e tem que 
mediar aquilo. Eu acho que eles saem bem mais informados do que eu passar toda a 
teoria lá na lousa ou no powerpoint. 

 

Esta atividade em específico apareceu na fala de vários entrevistados como uma 

atividade que marcou suas experiências de aprendizagem. O Quadro 21 apresenta um resumo 

dos principais elementos do curso que favoreceram a RC e AT nas experiências formativas.  
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Quadro 21: Análise dos elementos do curso que favoreceram a RC e AT 
 CURSO ALFA CURSO BETA 

Elementos do 
curso que 

favoreceram a 
RC e AT 

ü Professores com expertise e experiência no 
tema. 
ü Discussão e o compartilhamento de ideais. 
ü Perfil heterogêneo da turma que possibilitou 
que tivessem contato diferentes perspectivas e 
experiências; 
ü A abertura e disposição ao diálogo tanto da 
turma como dos professores.  
ü Networking. 
ü Textos de leitura 
ü Trabalhos em grupo 
ü Estudos de casos 
ü Contato com casos reais.  

ü Professores com expertise e 
experiência no tema. 
ü Discussão e o compartilhamento de 
ideais. 
ü Perfil heterogêneo da turma que 
possibilitou que tivessem contato 
diferentes perspectivas e experiências; 
ü A abertura e disposição ao diálogo 
tanto da turma como dos professores.  
ü Compartilhamento de sentimentos.  
ü Textos de leitura 
ü Trabalhos em grupo 
ü Estudos de casos 
ü Contato com casos reais. 
ü Contato com experiências de 
insucesso.  

Fonte: elaborado pela autora 
 

Ao analisar o Quadro 21, pode-se observar que os elementos identificados pelos alunos 

como favorecedores da RC e AT foram semelhantes. Uma vez que esta pesquisa estava 

interessada em levantar os elementos potencializadores do ponto de vista dos alunos, e o 

questionário adaptado de King (2004, 2009) referente a esta questão era fechado, não se teve a 

oportunidade de explorar profundamente como foram estas atividades pelos textos escritos, por 

exemplo, qual foi o filme utilizado, apenas fez-se um levantamento destas atividades. Mesmo 

considerando esta limitação, os resultados trazem alguns indícios que podem servir como 

inspiração para professores e coordenadores direcionaram suas ações.  

Na medida em que os alunos relatam, por exemplo, que a expertise dos professores foi 

fundamental para seu processo de aprendizagem, os coordenadores de cursos podem valorizar 

esta característica no momento de uma contratação. Ao citarem o perfil heterogêneo da turma, 

o qual possibilitou que tivessem contato com diferentes perspectivas e experiências, os 

coordenadores também podem levar isso em consideração no momento do processo seletivo de 

ingresso no curso.   

Findada a apresentação, análise e intepretação dos dados, a próxima seção vai trazer 

uma discussão dos resultados aqui apresentados, bem como vai apontar as principais conclusões 

que estas experiências formativas revelam.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Por tudo que foi apresentado até aqui, o que se pode concluir a partir dos resultados? 

No que se refere aos dilemas desorientadores, ao analisá-los à luz da teoria, embora Mezirow 

(2010) defenda que as situações desafiadoras ou desorientadoras são normalmente estressantes 

ou penosas para o indivíduo, as narrativas mostram que os alunos vivenciaram não somente 

situações negativas (vivência em hospital e situação de contato ou conhecimento de uma 

situação de miserabilidade social e/ou ambiental), mas também experiências positivas, 

inspiradas pelo engajamento familiar ou por um documentário. Este resultado corrobora com 

Brookfield (1987) quando aponta que os dilemas podem ser acontecimentos prazerosos e/ou 

positivos, que levam as pessoas a reinterpretarem suas ações e ideias passadas, com um olhar 

mais positivo das situações. Nestes casos, uma visão positiva/esperançosa/de construir um 

futuro melhor e diferente serviu como dilema desorientador para este grupo de alunos.  

Isso porque a questão socioambiental vem fortemente carregada pelo medo (como será 

o futuro? Teremos água? O aquecimento global vai destruir o planeta?), e menos pela ideia de 

construir um futuro sustentável, ou de estabelecer uma relação positiva, cooperativa, 

democrática e justa entre a empresa, a sociedade e a natureza. E esse resultado é importante, 

porque quando o discurso sai da ideia do medo, passa a ser uma crença de que é possível fazer 

algo diferente. Consequentemente, a busca não se limita a minimização de riscos, mas sim, o 

planejamento de um novo estado de coisas. Vince (2004) reforça muito a ideia de que o 

exercício da reflexão tem que ter espaço para projetos reais e concretos, mas também para 

aquilo que é imaginável, desejável, encorajando o pensamento além-fronteiras. Ao menos para 

este grupo de pessoas, o dilema assumiu uma conotação mais positiva.   

Outro ponto a considerar é que os traumas em Mezirow (2010) estão muito focados no 

indivíduo, mas os dados desta pesquisa mostram um cruzamento entre os dilemas individuais 

com dilemas coletivos. Isso porque sustentabilidade é um tema que traz impacto tanto para o 

indivíduo como para a coletividade. Mesmo não passando por situações traumáticas com forte 

apelo individual, como a morte de uma pessoa próxima, um desastre natural, divórcio, guerra, 

ou um acidente, as experiências analisadas mostraram que um conjunto de sensibilização, que 

às vezes até poderiam ser consideradas bastante sutis ou pontuais, como um filme ou uma 

disciplina na faculdade, já serviram como acontecimentos que fizeram os alunos refletir sobre 

questões sociais e contribuíram para mobilizá-los a uma ação. Mesmo que haja toda uma trama 

histórica pessoal anterior, ou uma predisposição interna que favorecesse a decisão de se 

especializar em questões de sustentabilidade, isto é, mesmo não sendo o filme em si ou a 
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disciplina, exclusivamente, que levaram a essa tomada de decisão, foram esses os marcadores 

do momento de transformação que emergiram nas narrativas, e que podem ser classificados 

pela teoria de AT como “Aha moment” (SANTALUCIA; JOHNSON, 2010; TAYLOR, 2010).  

Nesta linha, quando questionados sobre os elementos motivadores para a realização do 

curso, suas linhas discursivas apontaram que a grande maioria dos alunos buscava uma 

aprendizagem baseada no aprimoramento e aprofundamento de conceitos, e no conhecimento 

técnico e ferramental, que possibilitasse a aplicação e o desenvolvimento de ações de 

sustentabilidade. Porém, o que difere entre os alunos é o objetivo, ou a intenção de uso dessa 

aprendizagem. Para alguns, estava mais atrelada à questão da empregabilidade, para outros, à 

capacidade de convencimento de lideranças e/ou colaboradores. Alguns ainda relataram que, a 

partir dos instrumentos aprendidos no curso, teriam condições de ajudar as empresas a gerar 

algum impacto positivo na sociedade.  

De toda forma, retomando ao argumento defendido nesta tese, os resultados mostram 

que, embora muitos alunos não tenham ido ao curso buscando uma experiência reflexiva crítica 

ou com a pretensão de saírem transformados, e que os cursos, enquanto proposta pedagógica, 

não tenham a abordagem crítica e transformadora como elemento central dos currículos e 

práticas pedagógicas, mesmo assim, reflexão crítica e experiências de transformação para a 

sustentabilidade apareceram nos relatos dos alunos, potencializadas pelos cursos.  

Para responder a primeira pergunta de pesquisa, considerando as experiências de 

ensino-aprendizagem em cursos de pós-graduação em gestão com foco em sustentabilidade, 

quais foram os níveis reflexivos e as experiências de transformação vivenciadas pelos alunos 

nestes cursos, o Quadro 22 (página 230) sintetiza o conteúdo das reflexões e transformações 

relatadas pelos alunos, considerando a distinção entre estes níveis.  

À luz dos conceitos teóricos de reflexão e reflexão crítica (BROOKFIELD, 2012; 

KEMBER et al., 2008; KITCHENHAM, 2008; MEZIROW, 1991, 2010), da ideia de 

aprendizagem transformadora (CRANTON; TAYLOR, 2012; KITCHENHAM, 2008; 

MEZIROW, 1991, 2003, 2010), a reflexão crítica pode ser identificada quando os alunos 

passaram a questionar a sustentabilidade vista exclusivamente como custo, ampliando o sentido 

desta ideia-força no mundo empresarial. Ao expandirem sua compreensão sobre o tema, alguns 

conseguiram fazer uma redefinição do papel da empresa na sociedade, e a sustentabilidade 

deixou de ser vista apenas como uma exigência legal, uma obrigação moral, ou apenas uma 

maneira de manter a imagem de responsável perante seus stakeholders (HART; MILSTEIN, 

2004).  
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Quadro 22: Continuum da reflexividade e da transformação para a sustentabilidade 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Considera-se que os alunos refletiram criticamente quando compreenderam 

sustentabilidade não somente como uma forma de obter vantagem competitiva perante os 

concorrentes, mas sim uma possibilidade de gerar valor compartilhado (EMERSON, 2003). 

Esta deixa de ser um inconveniente incômodo, e passa a ser vista como uma oportunidade que 

a empresa tem de cumprir com seu papel na promoção do desenvolvimento sustentável. Ao 

mudarem sua concepção sobre o tema para além da visão mainstream, e passarem a entender 

que sustentabilidade não é sinônimo de 'ser verde', indo muito além dos aspectos ambientais, 

uma transformação pôde ser identificada.  

Enquanto em alguns casos, a compreensão de sustentabilidade não vai além da visão 

interligada do tripé da sustentabilidade (TBL), sendo entendida na integração dos domínios 

econômicos, ambientais e sociais, em outros se observa uma discussão mais crítica e reflexiva. 

Passam a assumir uma visão incorporada de sustentabilidade, na qual a sociedade e o ambiente 

integram a economia, e não o contrário. Assim, a transformação aconteceu, e a preocupação 

Reflexão sobre sustentabilidade Reflexão crítica para a sustentabilidade Aprendizagem Transfomadora

Reflexão de conteúdo e processo - Problem-
Solving Reflexão de premissas - Problem-Posing Transformação profunda para a 

sustentabilidade 
Percepção dos alunos sobre sustentabilidade
• Sustentabilidade é um custo, exigência 

legal e/ou obrigação moral.
• A sustentabilidade é um incômodo para as 

empresas, mas mesmo assim, precisa ser 
considerado.

• Sustentabilidade é apenas uma forma de 
obter vantagem competitiva perante os 
concorrentes.

• As empresas devem buscar formas de 
resolver os problemas da sustentabilidade.

• As empresas precisam se adequar modelo 
de produção e consumo atual.

• O objetivo da empresa é a criação de valor 
para shareholders.

• A atuação da empresa deve estar focada 
em minimizar o uso de recursos materiais e 
o impacto na sociedade.

• A sustentabilidade é responsabilidade de 
um único setor.

• As empresas devem adotar a visão 
interligada do TBL.

• A sustentabilidade é responsabilidade das 
ações do alto escalão.

• Promover a sustentabilidade é papel da 
liderança.

• Sustentabilidade é sinônimo de eco-
eficiência e desenvolvimento de 
tecnologias limpas, apenas. 

Percepção dos alunos sobre sustentabilidade
• Sustentabilidade está atrelada à geração de

valor compartilhado.
• As empresas devem buscar formas de

entender as causas dos problemas da
sustentabilidade.

• A empresa têm um papel importante na
promoção do desenvolvimento sustentável,
sendo corresponsáveis pelos seus
impactos.

• As empresas repensam as regras do jogo, e
não apenas buscam forma de se adequar a
elas.

• As empresas passam a questionar o
mainstream da gestão e razão de existência
das empresas.

• A atuação da empresa está focada em 
repensar o uso de recursos materiais e seu 
impacto na sociedade.

• A sustentabilidade deve ser integrada 
horizontalmente na empresa, como 
responsabilidade de todos os setores.

• As empresas devem adotar uma visão
incorporada e holística do TBL.

• A sustentabilidade não pode depender da
estrutura hierárquica e do interesse
individual do líder.

• Precisa estar incorporada à estratégia da
organização, saindo da superficialidade.

• As empresas deveriam ter preocupações
genuínas com as questões de
sustentabilidade.

• Não poderiam haver interesses ocultos por
trás das ações das empresas.

• Mudança de concepção da
sustentabilidade para além da
visão empresarial.

• Os alunos passam a perceber a
necessidade de auto-
responsabilização, tanto individual
como organizacional.

• Incorporam outros tópicos no
guarda-chuva da sustentabilidade,
como direitos humanos, gênero,
assédio moral, afastamento no
trabalho.

• Desenvolvem uma visão mais
sistêmica, menos limitada a um
departamento ou a uma
liderança/cargo.

• Tem um novo olhar para si mesmo
e para as empresas, como
também para a relação entre
empresas e sociedade.

• Possuem uma visão mais holística
e antropocêntrica.

• Ressaltam a importância da
transição no modelo capitalista de
produção e consumo.

• Importância da construção
coletiva como legitimadora do
discurso.

• A busca do lucro pelo lucro perde
o sentido.
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com questões sociais e ambientais passam a ser prioridade para estes alunos (KURUCZ; 

COLBERT; MARCUS, 2013), e a busca do lucro pelo lucro perde o sentido. 

Externalizaram contundentemente críticas sobre aspectos da gestão tradicional, como, 

por exemplo, o foco das empresas pautado exclusivamente no lucro e na visão de curto prazo, 

e alguns até chegam a problematizar a atividade central ou o produto oferecido pelas empresas 

(BANERJEE, 20004; SPRINGETT, 2005). Quando questionaram por que tantas ações 

trabalhistas existem na empresa ou como a empresa pode pensar em alguma ação para diminuir 

a produção de veículos uma vez que seu principal produto é seguro de carros, estão 

problematizando o problema (problem-posing), indo com uma profundidade maior em sua raiz 

e não apenas buscando encontrar formas de minimizar os principais efeitos dos problemas. 

Observam-se algumas críticas no sentido de que a atuação da empresa está focada em minimizar 

o uso de recursos materiais e o impacto na sociedade, e não os questionar. 

Os alunos foram capazes de avaliar os objetivos e as intenções ocultas por detrás das 

ações que as empresas promovem, observando que o discurso está muito distante da prática. 

Houve uma conscientização de que muitas empresas estão preocupadas apenas em garantir sua 

sobrevivência no mercado, ao notarem que o foco de atenção continua sendo a competição e 

suas ações orientadas para o bem individual, e não coletivo.  

Críticas ao fato de que a sustentabilidade não é incorporada na estratégia e na 

organização, e por isso, fica como responsabilidade de um único setor, e/ou a cargo das ações 

do alto escalão, apareceu nos relatos dos alunos. Assim, ao questionarem os limites de sua 

própria atuação profissional, apontarem que não tem autonomia ou poder para tomar decisões 

e promover mudanças, e discutirem que o tema fica fortemente dependente da ação exclusiva 

de um líder, pode-se dizer que uma reflexão crítica ocorreu. Enquanto alguns relatos se limitam 

a apontar que as empresas têm que se adequar aos modelos de produção e consumo sustentáveis, 

outros questionam tais modelos, e a transformação novamente pôde ser observada. 

Ao refletirem criticamente, notam que as ações de sustentabilidades promovidas pelas 

empresas são superficiais e pontuais. Entendem que sustentabilidade envolve muito mais do 

que desenvolver campanhas para redução do consumo de água, energia e papel. passam também 

a incorporar novas temáticas ao guarda-chuva da sustentabilidade, como direitos humanos, 

gênero, assédio no trabalho, o que caracteriza uma transformação profunda. Apesar de 

entenderem que as organizações poderiam fazer mais, defendem que, mesmo assim, estas 

pequenas ações já funcionam como elemento direcionar do movimento, funcionando como uma 
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forma de pressionar concorrentes, fornecedores e clientes, impulsionando a criação de um ciclo 

de conscientização e ação. 

Aqui é preciso pontuar uma consideração. Fazer estas distinções não foi uma tarefa fácil, 

uma vez que esta separação em níveis é uma linha tênue. As classificações podem se diferenciar 

de acordo com a linha teórica utilizada ou ainda com o nível de análise considerado. Mesmo 

assim, é importante dizer que todos os elementos apresentados no Quadro 22 tratam-se de 

reflexão e transformações, porém aquelas que foram avaliadas como críticas e transformadoras 

estão dentro do escopo de entendimento dos educadores como Jack Mezirow, Stephen 

Brookfield, David Kember, Andrew Kitchenham, entre outros.  

Muito embora a reflexão crítica que os alunos apresentam talvez não atinja o nível mais 

profundo de reflexão que os teóricos críticos chegariam, questionando por exemplo questões 

de dominação e emancipação, ou ainda, mesmo que não tenham atingindo o nível de análise 

global ou industrial mencionado por Banerjee (2004), o fato é que em algum nível de reflexão 

crítica estes alunos chegaram. O que se observa é que há participantes destes cursos indo para 

uma discussão de fundo, e vão além do instrumental e do problem-solving.  

O mesmo ocorreu com as experiências de transformação. Foi possível observar pré-

disposições à transformação, como no caso dos alunos que mencionaram "este curso abriu 

minha cabeça", "me mostrou novas possibilidades", ou perceberam que "não é só mais uma 

utopia". Assim, estes alunos se mostraram emocionalmente dispostos, abertos e permeáveis à 

mudança, a despeito de permanecerem dúvidas, contradições e impermanências no discurso. 

Isso já foi considerado um indicativo de aprendizagem transformadora, uma vez que Mezirow 

(2010, p. 22), define-a como "aquela que transforma padrões de referência problemáticos para 

torná-los mais inclusivos, distintos, reflexivos, abertos e emocionalmente capazes de mudar". 

Importante lembrar que o propósito central desta tese não era encaixar os alunos em 

níveis, e muito menos quantificar quantos alunos refletiram criticamente ou quantos não 

atingiram esse nível, ou sequer quantos se transformaram. A proposta desta pesquisa foi trazer 

à luz o conteúdo destas reflexões e transformações. Ao olhar para os processos de ensino-

aprendizagem do ponto de vista dos discentes, foi possível entender o que os alunos estão 

pensando, e a partir disso, compreender o significado de refletir sobre sustentabilidade e refletir 

criticamente para a sustentabilidade, bem como a natureza da transformação observada.  

Outra consideração importante a se fazer é que foi possível observar um movimento de 

impermanência (MOORE, 2005). Por vezes, a reflexão crítica e as transformações apareciam 

nos relatos, mas em momentos, era como se houvessem retrocessos. A pesquisa de Santos 

(2016), ao comparar os níveis de reflexão dos alunos no início e no final de um semestre, 
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também apontou um retrocesso nestes níveis. Conforme apontam Moore (2005) e McGonical 

(2005), os retrocessos podem ocorrer, uma vez que a mudança não ocorre de forma linear e 

sequencial. Mesmo assim, esses retrocessos não se caracterizam como uma volta ao ponto zero, 

ele retrocede em alguns aspectos, em algumas ideias, não em todas. O sujeito não volta a pensar 

exatamente como antes, porque já se transformou numa pessoa diferente, ele não é mais o 

mesmo indivíduo.  

Por isso, as reflexões e as transformações dos alunos fazem parte de um continuum, um 

processo não sequencial, no qual os questionamentos críticos e não críticos e as transformações 

vêm e vão se desenvolvendo ao longo da experiência educativa. Isso porque o pensamento 

crítico é um processo, não um resultado, e por isso as pessoas nunca podem estar em um estado 

completo de desenvolvimento crítico (BROOKFIELD, 1987). Tais inconstâncias são naturais 

e inerentes à fase de transição paradigmática que se está vivendo em direção à uma 

racionalidade crítica sustentável. Estes alunos encontram-se imersos em um caldeirão de 

experiências, havendo impermanências no percurso. Uma vez que não tem uma característica 

estática, os retrocessos são possíveis e compreensíveis.  

Outro aspecto desse continuum que é importante considerar é que problem-solving e 

problem-posing devem estar conectados. A reflexão crítica para sustentabilidade, orientada 

para o problem-posing (aquela que questiona ou cria novos problemas) demanda também uma 

reflexão sobre sustentabilidade, orientada para problem-solving (aquela que busca por soluções 

de problemas já estabelecidos). No entanto, como nem todo problem-solving leva a um 

problem-posing, há um destaque para a influência dos cursos no desenvolvimento dessa 

reflexividade crítica, que pode ser minimizada ou potencializada de acordo com a ênfase que 

oferece para cada uma delas (ênfase no problem-solving e/ou problem-posing). Essa discussão 

nos leva a segunda pergunta, qual o potencial destes cursos em promover a reflexão crítica e 

fomentar transformações na mentalidade dos alunos em direção à sustentabilidade? 

Antes de responder esta questão, uma discussão sobre as propostas dos programas se 

faz necessária. Ao analisar os documentos e as entrevistas com os coordenadores, foi possível 

observar similaridades e dissemelhanças entre os programas. Com relação às práticas 

pedagógicas, pode-se dizer que ambos são cursos tradicionais, isto é, estão orientados para o 

desenvolvimento cognitivo (conhecimento) e/ou de habilidades, não tendo como objetivo 

discutir questões afetivas, ou relacionadas aos valores individuais, tal como propõem o 

framework de Palma e Pedrozo (2016). As práticas pedagógicas são, na maioria, convencionais, 

como aulas expositivas, debates em sala, apresentação de estudos de caso, mas incluem também 

visitas técnicas, filmes, jogos, palestrantes, entre outras. Não há, no entanto, propostas de 
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imersão, com foco em criatividade, ou experiências pedagógicas menos tradicionais que 

poderiam ser consideradas de natureza mais holística e, quiçá, transformadora, envolvendo até 

atividades artísticas, de meditação e imersão, como é o caso dos cursos analisados por Palma 

(2015) e Schutel (2015).  

No que se refere aos objetivos do curso e da aprendizagem, observou-se algumas 

diferenças. O curso Alfa é predominantemente um curso de gestão e a sustentabilidade é 

incorporada de forma transversal aos conteúdos convencionais da área de gestão. Já o Beta é 

um curso de responsabilidade social empresarial. Enquanto o primeiro foca em oferecer 

instrumentos para ajudar as empresas a se manterem competitivas no mercado, o segundo tem 

como objetivo capacitar profissionais para atuarem como líderes na incorporação da 

sustentabilidade nas organizações, considerando o desenvolvimento sustentável e interesses da 

sociedade a longo prazo.  

Diferente do curso Beta, o qual possui declaradamente no seu projeto pedagógico um 

objetivo reflexivo crítico, no curso Alfa isto não apareceu. Mesmo assim, é possível observar 

tanto na fala do coordenador do curso Beta como de seus alunos que, o que as empresas estão 

buscando são profissionais que saibam conduzir e operacionalizar a agenda da responsabilidade 

social e sustentabilidade. Logo, mesmo que o curso Beta tenha a reflexividade crítica como 

objetivo de aprendizagem, e que isso apareça nos planos de ensino das disciplinas, isto não 

significa, necessariamente, que todos os docentes desenvolveram ações nesta direção. Este 

curso passou também a focar aspectos de natureza instrumental para atender a uma necessidade 

das próprias empresas.  

É importante esclarecer que não há nenhum demérito ou crítica à aprendizagem 

instrumental, até porque, o ensino de ferramentas também pode estar à serviço de um propósito 

crítico-transformador. Mas o que se quer apontar aqui, é que se corre o risco destes cursos 

estarem formando profissionais com a mentalidade que a empresa busca, ou seja, apenas para 

dialogar com o mainstream, e não para repensá-lo. Uma vez que vêm enfrentando uma redução 

no número de alunos e dificuldades para formar turmas, estes cursos acabam ficando sujeitos 

ao processo que eles mesmo desejam combater. Isso porque também são organizações que 

precisam atender a uma demanda de mercado, e reveem o projeto original pela sua própria 

subsistência, como é o caso do curso Beta por exemplo. Além de ter alterado seu título original 

para atendar ao público-alvo do curso, também abre mão de uma concepção mais crítica 

idealizada no projeto pedagógico, e passa a adotar um ensino focado no ferramental para se 

adequar a demando do mercado. Enfim, acabam sofrendo do mesmo mal que criticam e estão 

sujeitos a idiossincrasia do mundo corporativo. 
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Assim, é possível dizer que, mesmo diante das contradições em que as próprias 

propostas formativas estão imersas, ainda assim, estes cursos têm potencial para promover a 

reflexão crítica e fomentar transformações na mentalidade dos alunos em direção à 

sustentabilidade, uma vez que os relatos discentes externalizaram essa natureza de reflexões e 

transformações. O que o curso proporciona, mais do que tudo, é um espaço em que podem 

emergir reflexão e transformação, que para alguns faz mais sentido naquele momento e para 

outros não, porque depende do seu estágio de maturidade e abertura para a mudança.  

Entretanto, é importante considerar que o potencial crítico e transformador destes cursos 

poderia ser maximizado se o foco estivesse também no problem-posing. Isso não quer dizer que 

a busca por soluções pragmáticas não seja importante, mas o problema está na ênfase dada 

pelos cursos ao problem-solving. Mesmo que os alunos tenham chegado no nível de reflexão 

crítica, ou de transformação profunda, quando os cursos ignoraram o problem-posing, corre-se 

o risco desses cursos pouco contribuírem para alterar de forma profunda o modus operandi do 

mundo dos negócios. E como consequência, acabarem se limitando ao ensino de práticas 

convencionais orientada para a busca de soluções para as questões sociais e ambientais já 

estabelecidas. Novamente, é importante reforçar que isso não é pouco, mas se os cursos 

tivessem uma raiz mais forte no problem-posing, as reflexões críticas para a sustentabilidade 

poderiam ir muito além e as transformações, potencialmente, seriam muito mais profundas. 

Portanto, pode-se dizer que a segunda pergunta de pesquisa também foi respondida. 

A terceira pergunta questionava como essas experiências de ensino-aprendizagem se 

materializaram em novas ações ou práticas no ambiente de trabalho desses alunos. Os 

resultados da pesquisa mostram que, por mais que estes cursos cumpram um papel social 

importante no desenvolvimento da racionalidade crítica e transformadora, ao funcionarem 

como espaços de aprendizado, reflexão compartilhamento de ideias e transformação, os 

resultados mostraram que a materialização das experiências de ensino-aprendizagem na prática 

desses profissionais ainda não está consolidada.  

Se observarmos o perfil das turmas analisadas e as barreiras por eles mencionadas, 

observa-se que os alunos não pertencem ao alto escalão, tem pouco poder de decisão e 

autonomia dentro das organizações para alterar sua prática de trabalho, e muito menos o modo 

usual de as empresas agirem. Estes cursos estão formando profissionais de base, que ainda não 

chegaram em cargos de gestão. Por um lado, isso pode trazer consequências positivas, pois ao 

chegarem nestas posições, já terão um know-how e um know-why da sustentabilidade. Por outro, 
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os dados revelam que estes cursos podem estar formando um profissional perdido em 

identidade.  

Uma pesquisa desenvolvida em 2015 pela Delloite e pela a Associação Brasileira dos 

Profissionais de Sustentabilidade (ABRAPS) analisou o perfil do profissional de 

sustentabilidade no Brasil, bem como seu foco de atuação e suas aspirações. Os resultados 

mostram que as principais formações são em Administração, Engenharia e Gestão Ambiental, 

indicando uma formação ainda muito específica do profissional. Ainda, as estruturas que mais 

acomodam esses profissionais nas empresas são sustentabilidade, relações institucionais, 

comunicação e marketing. A maioria das empresas no Brasil ainda se encontram em estágio 

incipiente, básico ou em desenvolvimento com relação as práticas de sustentabilidade, o que 

significa que a atuação dessas organizações ainda é direcionada ao atendimento a leis e 

exigências do mercado. Soma-se a isso o fato de que o perfil dos alunos dos cursos, em sua 

maioria, não são engenheiros e muitos nem tem formação em Administração. Além disso, não 

estão atuando nas áreas que mais acomodam estes profissionais.  

Sendo assim, questiona-se, qual será o campo de atuação destes profissionais? E mais, 

qual será o futuro destes cursos e o seu lugar na nossa sociedade? São respostas que só o futuro 

irá dizer, mas que se de um lado, esse cenário não parece muito promissor, por outro, os cursos 

têm uma função importante que não deve ser menosprezada. Ele vem provocando reflexões 

importantes nos alunos e contribuindo para a compreensão da materialização da 

sustentabilidade nas organizações.   

E quais são as contribuições dos resultados apresentados nesta pesquisa? Ao analisar as 

experiências de ensino-aprendizagem vivenciadas em cursos com foco em sustentabilidade, 

pela perspectiva dos alunos, foi possível compreender o conteúdo das reflexões e 

transformações discentes, o tipo e a natureza que estas reflexões assumem no contexto da 

sustentabilidade, bem como a materialização desta aprendizagem na vida profissional destes 

alunos. Ao fazer isso, esta tese buscou mostrar que há um continuum entre reflexão sobre 

sustentabilidade e reflexão crítica e transformadora para sustentabilidade, e que vão orientar 

este ensino para o problem-solving ou para o problem-posing. Ao considerarmos estes aspectos 

no processo de ensino-aprendizagem para sustentabilidade, tem-se uma chance de repensar a 

própria formação em cursos de especialização em gestão, que façam uma diferença 

significativa. Isso porque há uma massa crítica de alunos que procuram estes cursos, com pré-

disposição e abertura intelectual para a mudança, que, por vezes, pode estar sendo 

subaproveitada. Ressalta-se que se estes alunos encontrassem um ambiente educacional que 
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favorecesse ainda mais a reflexão crítica para a sustentabilidade, as transformações poderiam 

ser muito mais profundas.  

Do ponto de vista metodológico, esta tese contribuiu para compreender como avaliar 

reflexão crítica e aprendizagem transformadora para a sustentabilidade, a partir das propostas 

de Mezirow (1991, 1995, 2003, 2010), Kember et al. (2008), e King (2004, 2009). Esta pesquisa 

adaptou um roteiro de construção de dados que pode ser utilizado por outros pesquisadores, em 

outros contextos educacionais.  

Em termos das implicações práticas, ao fazer um mapeamento do conteúdo das 

reflexões e transformações, dos elementos dos cursos que favoreceram a RC e AT, e dos seus 

os limites, esta pesquisa pode servir de rota para a autorreflexão dos próprios cursos, seu papel 

na sociedade e seu futuro. Instituições de ensino, coordenadores e professores podem encontrar 

aqui insights, tanto para intervenções curriculares como didático-pedagógicas, visando 

aumentar seu potencial transformador.  

Em relação às limitações da pesquisa, por mais que este estudo tenha se proposto a 

coletar dados em dois momentos, tanto no início como no fim do curso, e que entrevistas 

também tenham sido conduzidas com egressos, não foi possível coletar informações com alunos 

que já tinham passado há algum tempo pela experiência formativa. Isso caracteriza-se como 

uma limitação da pesquisa, uma vez que, assim como os processos de reflexão crítica e 

transformação podem levar tempo para se concretizar, a aplicação na prática profissional 

também não ocorre de forma imediata.  

Assim, como agenda de pesquisa, sugere-se que, se o objetivo for avaliar a 

materialização na prática profissional, outros estudos poderiam ser realizados com alunos que 

já passaram há algum tempo pelo curso e que poderiam estar atuando na área há mais tempo. 

Além disso, por se tratar de uma proposta de incorporação que passou pela criação de um novo 

programa dentro das instituições, Quadrante II do modelo da Rusinko (2010), estudos 

comparativos poderiam ser conduzidos com experiências que tivessem adotado outros formatos 

de incorporação, com o objetivo de identificar se a forma de inclusão da sustentabilidade no 

currículo influencia os níveis de reflexão e transformação atingidos pelos alunos. 

Por fim, é importante ressaltar que, no início da pesquisa, corria-se o risco de que os 

cursos escolhidos como objeto de estudo não apresentassem nenhum resultado. Isso porque 

buscava-se compreender o conteúdo da reflexão e das transformações em cursos tradicionais 

que não se propunham a promover tais reflexões e transformação. Mesmo com essa incerteza, 

é importante ressaltar o êxito desta pesquisa ao atingir os objetivos propostos. 
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Concluo esta tese convicta de que encerro esse processo de doutoramento transformada. 

Sei que minha trajetória como pesquisadora, professora e atuante na educação para a 

sustentabilidade está apenas em seu início, mas estou consciente de que tenho um potencial 

enorme em minhas mãos como fomentadora e condutora dos processos de transformação para 

a sustentabilidade.  
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APÊNDICE 1: PRODUÇÃO TEXTUAL - ROTEIRO DE PERGUNTAS 1 

 
Prezado Aluno, 
 
Esta pesquisa nos ajuda a compreender as experiências de aprendizagem dos participantes deste 
Curso. Por isso, solicitamos sua colaboração para preencher este questionário. Você não levará 
muito tempo para respondê-lo. Garantimos o sigilo de suas respostas e assumimos o 
compromisso de não divulgá-las individualmente. Se for de seu interesse poderemos lhe 
apresentar os resultados da pesquisa e, para tal, indique seu e-mail ao final do questionário que 
entraremos em contato. Obrigada por fazer parte desse projeto, sua cooperação é essencial.  
 

Atenciosamente, 
 
Claudine Brunnquell  
Janette Brunstein  
-----------------------------CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE -------------------------- 
 

Primeira Letra do seu Nome: __________ Primeira Letra do nome da sua mãe: ___________ 

Primeira Letra do nome do seu pai: ____________ 

Data de nascimento: _____/_______/___________ 

Gênero: (    ) Masculino (    ) Feminino 

Estado civil: (   ) Casado(a)       (   ) Solteiro(a)        (   ) Divorciado(a)         (   ) Outro 

Formação acadêmica (marque os níveis que se aplicam):  

(    ) Graduação  Área do Curso: ______________________________ 

(    ) Pós-Graduação Área do Curso: ______________________________ 

(    ) Mestrado  Área do Curso: ______________________________ 

(    ) Doutorado  Área do Curso: ______________________________ 

Está trabalhando atualmente? (      ) Sim      (     ) Não  

Setor/Segmento de atuação da empresa:  _____________________________________  

Qual sua área de atuação (departamento) na empresa? __________________________ 

Nível hierárquico do cargo ocupado:  ________________________________________ 

Há quanto tempo você atua neste cargo? ______________________________________ 

O seu cargo ou as atividades que desempenha na empresa envolvem a participação em 

projetos ou tomada de decisão ligados à sustentabilidade? Se sim, como?  

  



 
 

 

257 

É muito importante que os pesquisadores possam compreender com profundidade suas 
experiências de aprendizagem em relação à sustentabilidade. Para tanto, pedimos por 
gentileza que responda as próximas questões da forma mais completa possível.  
 
1. O que te levou a fazer um curso em Gestão de Sustentabilidade?  
2. De maneira geral, quais são as ideias e crenças dominantes que você observa sobre 
sustentabilidade nas organizações hoje? 
3. Quais ações de sustentabilidade você percebe que a sua empresa ou as organizações de 
modo geral estão enfatizando? 
4. Com base na resposta anterior, por que você acha que as organizações estão 
enfatizando estas ações e não outras? 
5. Quais são as ideias e crenças dominantes que você tem sobre sustentabilidade na sua 
atividade profissional? 
6. Quais os principais problemas e/ou desafios voltados à sustentabilidade que você 
enfrenta na sua atividade profissional hoje? 
7. Considerando essas crenças e os problemas/desafios enfrentados, o fato de você estar 
neste curso te ajudou a refletir sobre eles? Como? Descreva. 
8. O fato de estar neste curso de pós-graduação em sustentabilidade, te fez rever alguma 
de suas crenças, valores, opiniões ou perspectivas anteriores? Qual(is)? 
9. Pelo fato de estar neste curso de pós-graduação em sustentabilidade, você acredita que 
começou a ver seu próprio trabalho de forma diferente? Como? 
10. A partir das experiências vivenciadas no curso, sua prática de trabalho foi alterada? De 
que forma? Dê um ou mais exemplos.   
11. Dentro da empresa, o quão ativo você se considera em relação às questões de 
sustentabilidade?  
 
�Muito ativo� 
�Ativo 
�Ativo em algumas situações  
�Pouco ativo� 
�Não ativo  
 
12. Fora da empresa, em sua vida pessoal, o quão ativo você se considera em relação às 
questões de sustentabilidade?  
 
�Muito ativo� 
�Ativo 
�Ativo em algumas situações  
�Pouco ativo� 
�Não ativo   
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Por favor, marque o número apropriado que indica seu 
nível de concordância com as afirmações abaixo, no que 
se refere às suas ações e pensamentos a respeito deste 
curso. C
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 1  2 3 4 5  
Quando eu estou trabalhando em algumas atividades deste 
curso, eu posso fazê-las sem pensar no que eu estou fazendo.  

     

Este curso exige que a gente compreenda os conceitos 
apresentados pelos professores sobre gestão de 
sustentabilidade. 

     

Às vezes questiono a forma como meus colegas de trabalho 
ou gestores fazem algo e tento pensar em uma maneira 
diferente de fazê-lo, respeitando os princípios da 
sustentabilidade. 

     

Como resultado deste curso, eu estou mudando o modo como 
vejo a importância da sustentabilidade para a gestão.   

     

Neste curso nós fazemos as atividades tantas vezes que eu 
comecei a fazê-las sem pensar sobre os princípios da 
sustentabilidade. 

     

Para passar no curso, eu preciso realmente entender o 
conteúdo. 

     

Eu gosto de pensar sobre meu trabalho e considerar formas 
alternativas que possam atender aos princípios da 
sustentabilidade. 

     

Este curso está mudando algumas das minhas ideias mais 
sólidas sobre a importância da sustentabilidade para as 
organizações. 

     

Até onde consigo me lembrar, eu não preciso me esforçar 
muito para fazer as atividades do MBA relacionando-as com 
os princípios da sustentabilidade. 

     

Eu preciso entender o conteúdo sobre sustentabilidade 
passado pelo professor, para realizar as atividades práticas 
deste curso.  

     

Frequentemente eu reflito sobre as minhas ações, pensando se 
eu poderia melhorá-las levando em consideração os 
princípios da sustentabilidade. 

     

Como resultado deste curso, eu estou mudando minha 
maneira de pensar a gestão de uma empresa. 

     

Se eu fizer o que o professor orienta, eu não preciso pensar 
muito neste curso. 

     

Neste curso eu tenho que, continuamente, pensar sobre o 
conteúdo que está sendo ensinado e sua relação com os 
princípios da sustentabilidade. 

     

Eu frequentemente reavalio minha experiência profissional 
de forma que eu possa aprender a partir dela para melhorar 
meu desempenho, e passar a levar em consideração os 
princípios da sustentabilidade. 

     

Durante este curso, eu já descobri falhas (equívocos) em 
coisas que eu acreditava estarem certas a respeito da 
sustentabilidade para organização.  

     

 
A pesquisa terminou e agradecemos sua participação!  
Se tiver disponibilidade para participar de uma breve entrevista, virtual ou presencial com a pesquisadora, para 
um maior aprofundamento dos temas aqui tratados, por favor deixe seu número de telefone e e-mail que entraremos 
em contato.  

 
E-mail: _____________________________________________________________ 
Telefone: ___________________________________________________________                            Obrigada!  
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APÊNDICE 2: PRODUÇÃO TEXTUAL - ROTEIRO DE PERGUNTAS 2 

PESQUISA: Experiências de Ensino-Aprendizagem para sustentabilidade 
 
Prezado(a) Aluno(a),  
 
Esta pesquisa nos ajuda a compreender as experiências de aprendizagem dos participantes deste 
Curso. Por isso, solicitamos sua colaboração para preencher este questionário.  
 
Garantimos o sigilo de suas respostas e assumimos o compromisso de não divulgá-las 
individualmente. Se for de seu interesse poderemos lhe apresentar os resultados da pesquisa e, 
para tal, indique seu e-mail ao final do questionário que entraremos em contato.  
 
As perguntas que possuem o símbolo *�são de preenchimento obrigatório.  
 
Obrigada por fazer parte desse projeto, sua cooperação é essencial.  
 
Atenciosamente,  
 
Claudine Brunnquell 
Janette Brunstein 
 
--------------------------------CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE ------------------------- 
 
Primeira Letra do seu Nome: * __________ Primeira Letra do nome da sua mãe: *_________ 
Primeira Letra do nome do seu pai: * ____________ 
Data de nascimento: * _____/_______/___________ 
 
1. Você lembra de ter participado da primeira etapa de coleta de dados desta pesquisa e 
respondido um questionário semelhante a este por volta de um ano atrás?  
a. (   ) Sim, participei.  
b. (   ) Não, não participei.  
c. (   ) Não me lembro se participei.  
 
2. Você se recorda quando começou a fazer este Curso? MM/AA *��� 
_________/________ 
 
3. Desde que começou este Curso, você passou por alguma mudança na sua carreira, como 
por exemplo, mudança de empresa, cargo, função, ou até mesmo, um emprego novo? *�� 
 
a. (   ) Sim, eu passei por uma mudança de empresa, função ou cargo. Vá para a questão 4 e 
continue a responder a pesquisa. 
b. (   ) Sim, quando comecei o Curso não estava trabalhando. Agora, estou empregado e/ou 
comecei a desenvolver atividade profissional. Vá para a questão 4 e continue a responder a 
pesquisa. 
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c. (  ) Sim, quando comecei o Curso estava trabalhando. Agora não estou trabalhando e nem 
desenvolvendo nenhuma atividade profissional. Vá para a para a questão 5 e continue a 
responder a pesquisa. 
d. (   ) Não, continuo trabalhando na mesma empresa, cargo e função. Vá para a para a questão 
5 e continue a responder a pesquisa. 
 
4. Qual sua atividade profissional atual? Descreva com o que você trabalha. Favor incluir 
suas atividades, setor/segmento de atuação da empresa, nível hierárquico, e tempo de 
atuação no cargo. *���
 
5. Quando você começou este Curso, o que você pretendia fazer profissionalmente após 
concluí-lo? *�  
 
6. Qual você considera o desafio mais importante da sustentabilidade atualmente? Você 
pode responder pensando na empresa em que trabalha, na sua atividade profissional, ou 
na sustentabilidade de forma geral. *�� 
 
7. O fato de você ter passado pela experiência deste Curso, te ajudou de alguma forma a 
refletir sobre o(s) desafio(s) que você mencionou na pergunta anterior? Como? *� 
 
8. Pensando nas experiências vivenciadas neste Curso, marque as opções que se aplicam. 
 
(   )  a. Eu tive uma experiência que me fez questionar a forma como eu normalmente ajo em 
relação à sustentabilidade nas organizações. 
(   )  b. Eu tive uma experiência que me fez questionar minhas ideias sobre papéis sociais nas 
organizações. (Exemplos de papéis sociais incluem o que um gestor deveria fazer, como um 
colega de trabalho deve se comportar, como um profissional deve agir)  
(   ) c. Quando eu questionava minhas ideias sobre sustentabilidade nas organizações, eu 
percebia que eu não concordava com minhas crenças e expectativas anteriores. 
(   ) d. Ao contrário, quando eu questionava minhas ideias sobre sustentabilidade, eu percebia 
que eu ainda concordava com minhas crenças. 
( ) e. Eu percebia que outras pessoas também questionavam suas próprias crenças sobre 
sustentabilidade.  
(   ) f.  Eu pensava em agir de maneira diferente (mais sustentável) em relação às minhas crenças 
anteriores.  
(   )  g. Eu me sentia incomodado com as expectativas sociais não sustentáveis.  
(   ) h. Eu tentei assumir novos papéis de maneira que eu me sentiria mais confortável e confiante 
ao assumí-los.  
(   )  i. Eu tentei descobrir uma maneira de adotar essa nova forma de agir.  
(   )  j.  Eu busquei as informações que eu precisava para adotar essa nova forma de agir. 
(   )  k. Eu comecei a pensar nas reações e nos feedbacks desse meu novo comportamento.  
(   )  l.  Eu coloquei em prática e adotei essa nova forma de agir.  
(   )  m. Eu não me identifiquei com nenhuma das afirmações acima. 
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9. Desde quando você começou este Curso, você percebeu que seus valores, opiniões, 
perspectivas ou expectativas sobre sustentabilidade tinham mudado? Em outras palavras, 
houve alguma alteração na forma como você enxerga e/ou compreende a 
sustentabilidade?  
 
a. (   ) Sim. Vá para a questão 10 e continue a responder a pesquisa 
b. (   ) Não. Vá para a questão 15 e continue a responder a pesquisa 
 
10. Descreva o que aconteceu. O que mudou? Como era antes e como é agora?  
 
11. Esta mudança de valores, crenças, opiniões ou expectativas mencionadas tem alguma 
coisa a ver com o fato de você estar neste Curso?   
 
a. (   ) Sim. Se sim, vá para a questão 12 e continue a responder a pesquisa 
b. (   ) Não. Se não, vá direto para a questão 13 e continue a responder a pesquisa 
 
12. Diga o que você acredita que influenciou essa mudança.  
12.1. Foi uma pessoa?  
(      ) Sim      (   ) Não 
Se "Sim", quem foi? (Marque todas que se aplicam) 
(   ) Um professor 
(   ) Um colega 
(   ) O coordenador do Curso  
(   ) Outro __________________________  
 
12.2. Foi uma atividade do Curso?   
(      ) Sim      (   ) Não  
 
Se "Sim", qual foi?  (Marque todas que se aplicam) 
(   ) Uma atividade realizada em grupo 
(   ) Troca de experiências com os colegas do Curso  
(   ) A leitura que fiz de um texto passado pelo professor do Curso 
(   ) Autorreflexão sobre o conhecimento que tinha sobre sustentabilidade antes de entrar no 
Curso 
(   ) Um trabalho que tive que produzir como atividade da disciplina  
(   ) Um projeto que desenvolvi na empresa, por conta do Curso 
(   ) A avaliação sobre o Curso  
(   ) Filmes apresentados em sala de aula 
(   ) Casos de estudo utilizados em sala de aula 
(   ) Troca de experiências com o professor 
(   )  Visitas a empresas-modelo em sustentabilidade  
(   ) As discussões realizadas em classe 
(   ) Visitas a projetos sociais 
(   ) Outros _______________________________ 
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13. Você acredita que esta mudança possa ter sido influenciada por algo que aconteceu 
fora do contexto da sala de aula, em sua vida pessoal? 
(     ) Sim      (     ) Não 
 
Se "Sim", foi.....  (Marque todas que se aplicam) 
(   ) Casamento (   ) Morte de um ente querido 
(   ) Uma conversa sobre a questão da sustentabilidade que emergiu no ambiente social/familiar 
(   ) Nascimento ou adoção de um filho 
(   ) Mudança de cidade (   ) Vivência ou conhecimento de uma situação de catástrofe 
ambiental 
(   ) Divórcio/Separação (   ) Vivência conhecimento de uma situação social de 
miserabilidade 
(   ) Mudança de emprego (   ) Aposentadoria 
(   ) Um documentário/filme/reportagem que assisti que discutia a questões da sustentabilidade 
(   ) Outros: ____________________________ 
 
14. Você acredita que esta mudança posa ter sido influenciada por algo que aconteceu 
fora do contexto da sala de aula, em sua vida profissional? 
(      ) Sim      (   ) Não 
 
Se "Sim", foi.....  (Marque todas que se aplicam) 
(   ) Oportunidade de Carreira (   ) Projeto do qual participo na empresa 
(  ) Uma tomada de decisão no ambiente de trabalho que considerei sócio ambientalmente 
insustentável. 
(   ) Outros: ______________________ 
 
15. Pensando em todas as aulas que você teve, qual foi a sua favorita e por que? Como era 
essa aula? Mais expositiva ou mais prática? 
 
16. Como resultado de tudo o que você aprendeu neste Curso, você implementou alguma 
mudança em sua vida profissional? Como por exemplo, um projeto, um produto ou uma 
ação de sustentabilidade que você desenvolve, participa ou apoia na sua empresa?  
 
16.1 Em caso afirmativo, forneça alguns exemplos específicos. O que aconteceu? Como foi 
essa mudança? Quando e onde ocorreu? Por que ela ocorreu? Quais ações foram tomadas? Que 
resultados ocorrem? Quem estava envolvido? 
 
16.2 Se não, por que? O que está te impedindo de mudar? 
 
17. Quais ferramentas ou habilidades você aprendeu neste Curso que foram mais 
importantes para a sua vida profissional? 
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Por favor, marque o número apropriado que indica seu 
nível de concordância com as afirmações abaixo, no que 
se refere às suas ações e pensamentos a respeito deste 
curso. C
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 1  2 3 4 5  
Quando eu estou trabalhando em algumas atividades deste 
curso, eu posso fazê-las sem pensar no que eu estou fazendo.  

     

Este curso exige que a gente compreenda os conceitos 
apresentados pelos professores sobre gestão de 
sustentabilidade. 

     

Às vezes questiono a forma como meus colegas de trabalho 
ou gestores fazem algo e tento pensar em uma maneira 
diferente de fazê-lo, respeitando os princípios da 
sustentabilidade. 

     

Como resultado deste curso, eu estou mudando o modo como 
vejo a importância da sustentabilidade para a gestão.   

     

Neste curso nós fazemos as atividades tantas vezes que eu 
comecei a fazê-las sem pensar sobre os princípios da 
sustentabilidade. 

     

Para passar no curso, eu preciso realmente entender o 
conteúdo. 

     

Eu gosto de pensar sobre meu trabalho e considerar formas 
alternativas que possam atender aos princípios da 
sustentabilidade. 

     

Este curso está mudando algumas das minhas ideias mais 
sólidas sobre a importância da sustentabilidade para as 
organizações. 

     

Até onde consigo me lembrar, eu não preciso me esforçar 
muito para fazer as atividades do MBA relacionando-as com 
os princípios da sustentabilidade. 

     

Eu preciso entender o conteúdo sobre sustentabilidade 
passado pelo professor, para realizar as atividades práticas 
deste curso.  

     

Frequentemente eu reflito sobre as minhas ações, pensando se 
eu poderia melhorá-las levando em consideração os 
princípios da sustentabilidade. 

     

Como resultado deste curso, eu estou mudando minha 
maneira de pensar a gestão de uma empresa. 

     

Se eu fizer o que o professor orienta, eu não preciso pensar 
muito neste curso. 

     

Neste curso eu tenho que, continuamente, pensar sobre o 
conteúdo que está sendo ensinado e sua relação com os 
princípios da sustentabilidade. 

     

Eu frequentemente reavalio minha experiência profissional 
de forma que eu possa aprender a partir dela para melhorar 
meu desempenho, e passar a levar em consideração os 
princípios da sustentabilidade. 

     

Durante este curso, eu já descobri falhas (equívocos) em 
coisas que eu acreditava estarem certas a respeito da 
sustentabilidade para organização.  

     

 
Esta etapa da pesquisa terminou e agradecemos sua participação! Gostaríamos de saber se você tem disponibilidade 
para participar de uma breve entrevista, virtual ou presencial, para um maior aprofundamento dos temas aqui tratados. 
Sua participação será de grande relevância para a pesquisa. Se sim, por favor deixe seus dados que entraremos em 
contato. 
E-mail: __________________________________________________ 
Telefone: ________________________________________________ 
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APÊNDICE 3: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS COORDENADOR 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Tempo como coordenador: _______________________________________________ 

Formação acadêmica: ___________________________________________________ 

 

Histórico do Curso 

1. Como surgiu a ideia desse curso?  

2. Quando iniciou o curso? Quantas turmas já tiveram?  

3. Como vocês selecionaram os professores? (Os professores são engajados e/ou 

desenvolvem pesquisas nesta temática? São professores que tem experiência 

profissional em sustentabilidade?)  

4. Como a ementa foi construída?  

5. Como vocês conceberam o curso do ponto de vista metodológico? Curso mais prático 

ou mais teórico?  

6. Quais as principais mudanças que o curso sofreu ao longo dos anos? (Em termos de 

perfil dos alunos/conteúdo/objetivos) 

7. O que vocês pensam para o futuro em termos de continuidade do curso? Preveem algum 

tipo de mudança? Quais?  

 

Objetivos e dados gerais do curso 

8. Qual é o objetivo do curso?  

9. Qual é o perfil dos alunos? Que tipo de profissional que procura um curso como este? 

10. Existe algum acompanhamento dos egressos, para saber se eles estão atuando com 

sustentabilidade dentro das organizações? Em caso negativo, por que não? Em caso 

afirmativo, o que estes resultados vêm mostrando em termos de aplicabilidade da 

sustentabilidade na prática destes profissionais? Você poderia me fornecer alguns 

exemplos ou me contar algum caso?  

11. Quais as principais dificuldades encontradas em relação ao curso?  

 

As atividades práticas do curso  

12. Como são as aulas? Quais atividades são realizadas? Existe um padrão ou fica a critério 

do professor?  

13. Os alunos têm provas ao final de cada módulo? Existe um TCC ao final do curso?  



 
 

 

265 

 

Sustentabilidade, reflexão e aprendizagem 

14. O curso tem uma definição declarada de sustentabilidade no contexto empresarial? 

Como você na posição de coordenador e falando em nome do curso, define 

sustentabilidade?  

15. Como você enxerga a importância de um curso como este para a formação de 

profissionais nesta área?  

16. O que vocês querem que o aluno reflita? O que vocês querem provocar no aluno durante 

o curso?  

17. O que vocês querem que os alunos sejam capazes de fazer no que se refere a 

sustentabilidade como resultado desse curso?  

18. Você teria algum resultado de destaque do curso, um resultado de alunos ou ex-alunos 

para me contar, sobre a aplicabilidade do aprendizado na prática profissional deles?  

19. Há algum ponto a respeito do tema que deixamos de mencionar e que gostaria de 

comentar? 
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APÊNDICE 4: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS DOCENTES 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Tempo como professor neste curso: ________________________________________ 

Formação acadêmica: ___________________________________________________ 

Disciplina que leciona: __________________________________________________ 

 

Histórico em sustentabilidade e o significado de ensinar sustentabilidade  

1. Você tem alguma experiência profissional com o tema da disciplina? Descreva.  

2. Conte-me um pouco sobre sua trajetória como docente no ensino da sustentabilidade. 

Como surgiu o interesse em ensinar sustentabilidade? Quando começou? � 

3. O que significa ensinar sustentabilidade em um curso como este?  

4. Quais as principais contradições você enxerga com relação ao profissional de 

sustentabilidade?  

 

Aprofundamento das experiências de ensino – Reflexão crítica e aprendizagem 

transformadora  

5. Qual é o objetivo da sua disciplina? � 

6. Detalhe a sua experiência na disciplina que leciona, me conte como você conduz o tema 

da �sustentabilidade. � 

7. Quais as práticas pedagógicas que utiliza em sala de aula? 

8. Há algum tipo de reflexão na sala de aula? As aulas preveem algum tipo de reflexão? 

Os alunos questionam muito?  

9. Qual o tipo reflexão que você quer que promover nos alunos? � 

10. Qual o tipo de reflexão/questionamento que eles apresentam nas atividades da 

disciplina?  

11. Qual atividade, entre as realizadas em sala, você acredita ser a mais relevante para 

promoção do pensamento reflexivo?   

12. Como você avalia a aprendizagem dos alunos? Trabalhos?  

13. Você percebeu alguma mudança/transformação nas ideias dos alunos durante sua 

disciplina? A que você atribui essa mudança? 

14. Você gostaria de acrescentar algo que ainda não foi mencionado ou fazer mais algum 

comentário?   
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APÊNDICE 5: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS 

 

PROTOCOLO DE ENREVISTA COM ALUNOS 
 

Informações Demográficas  

Qual sua data de nascimento?  

Qual seu estado civil?  

Qual sua formação acadêmica?  

Qual sua atividade profissional? O que você faz? Há quanto tempo atua nesta posição?  

O seu trabalho tem alguma coisa a ver com sustentabilidade? Alguma vez já trabalhou 

com isso?  

 

Motivação para o curso  

O que te levou a fazer este Curso? 

O que você pretendia fazer profissionalmente após concluí-lo? 

Por que e em que momento da sua vida você começou a se interessar por questões 

relacionadas a sustentabialidade?  

 

Reflexão 

Quais são as ideias e crenças dominantes que você observa sobre sustentabilidade e 

responsabilidade social nas organizações hoje? como as organizações entendem 

sustentabilidade hoje?  

Quais ações de sustentabilidade e responsabilidade social você percebe que a sua 

empresa ou as organizações de modo geral estão enfatizando? 

com base na resposta anterior, por que você acha que as organizações estão enfatizando 

estas ações e não outras? 

Qual você considera o desafio mais importante da sustentabilidade atualmente? você 

pode responder pensando na empresa em que trabalha, na sua atividade profissional, ou na 

sustentabilidade de forma geral. 

O fato de você ter passado pela experiência deste curso, te ajudou de alguma forma a 

refletir sobre o(s) desafio(s) que você mencionou na pergunta anterior? Como? 

 

Transformação 
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Desde que você começou este Curso, você percebeu que seus valores, crenças, opiniões 

ou expectativas sobre responsabilidade social empresarial e sustentabilidade tinham mudado? 

Em outras palavras, houve alguma alteração na forma como você enxerga e/ou compreende 

responsabilidade social empresarial e sustentabilidade? Descreva o que aconteceu. O que 

mudou? Como era antes e como é agora?  

O que influenciou esta mudança?  

Quais aspectos de tudo que você aprendeu foram mais discrepantes para você?  

Pensando em todas as aulas que você teve, qual foi sua favorita e por que? Como era 

essa aula? Mais expositiva ou mais prática? 

 

Aplicação Prática 

Como resultado do que você aprendeu neste Curso, você implementou alguma mudança 

na sua vida profissional? Como por exemplo, um projeto, um produto ou uma ação de 

sustentabilidade que você desenvolve, participa ou apoia?   

Se sim, que tipo de mudança foi essa? Detalhe essa experiência buscando trazer o maior 

número de informação possível: como foi essa mudança? Por que, como e quando ela ocorreu? 

Quais ações foram tomadas? Quais resultados ocorreram? Quais foram as principais 

dificuldades e/ou desafios enfrentados para efetuar essa mudança? Se não, por que você acha 

que não foi possível essa mudança? Quem ou o que te impediu? 

A empresa em que atua costuma encorajar, premiar ou de alguma forma recompensar 

mudanças de ações ou comportamento em prol da sustentabilidade? Explique. 

Quais ferramentas ou habilidades você aprendeu neste Curso que foram mais 

importantes para a sua vida profissional?  

 


