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RESUMO 

 

Entre as razões do crescente interesse pelo tema educação para sustentabilidade nas escolas de 

administração, está a crença de que esta tem um papel central na formação de uma nova 

geração capaz de pensar e agir por princípios que vão muito além das preocupações de cunho 

econômico. Na esfera acadêmica internacional, estudos se multiplicaram nas últimas duas 

décadas, tanto em número quanto em diversidade de abordagens. Apesar de um cenário global 

promissor, no Brasil, por sua vez, a discussão da educação para sustentabilidade no ensino 

superior ainda é pouco disseminada, tanto nas práticas que relacionam educação, meio 

ambiente e sociedade nos cursos de educação superior, quanto na literatura que sustenta as 

discussões acadêmicas a respeito do tema. Assim, o presente trabalho teve por objetivo 

discutir os significados de educação para sustentabilidade nas instituições de ensino superior e 

suas implicações para a formação da nova geração de administradores. A intenção foi refletir 

sobre as experiências dos responsáveis pela direção e coordenação dos cursos de graduação na 

inserção da sustentabilidade no currículo de administração de empresas, no contexto 

brasileiro, promovendo um debate sobre suas especificidades, dificuldades e avanços em 

relação às tendências mundiais nesse campo. Para tanto, um estudo qualitativo foi conduzido 

com diretores e coordenadores de 17 cursos de graduação nas regiões nordeste, sul e sudeste 

do país. As principais estratégias de coleta de dados foram entrevistas em profundidade e 

análise documental. Parte o estudo de uma discussão sobre sustentabilidade, suportada por 

autores como Sachs (1995), Wright (2004) e Shriberg (2002). Em seguida procede-se a uma 

análise da literatura internacional sobre educação para sustentabilidade, revisando autores 

europeus, norte-americanos, africanos, latino-americanos e outros. Por fim, recorre-se a Down 

(2006), Beringer (2007), Lozano-García, Huisingh e Fabián (2009), para discutir experiências 

de inserção da educação para sustentabilidade. Os resultados indicam que, por um lado, a 

inserção da sustentabilidade no currículo das escolas de administração e negócios brasileiras 

têm demonstrado avanços nos últimos anos. Experiências já estão sendo conduzidas como as 

que se observou na maior parte das escolas participantes do estudo em termos de currículo, 

pesquisa e extensão, participação de alunos, capacitação de docentes, inclusão de metas 

sustentáveis nas declarações de visão e missão e, até mesmo na gestão universitária.  Por 

outro lado, as experiências também indicam a distância que se tem de qualquer iniciativa nos 

cursos de administração que  sinalize um rompimento ou uma revisão dos pressupostos que há 

anos vêm fundamentando a formação do administrador. É importante que se diga, contudo, 

que este cenário também não é prerrogativa do contexto brasileiro, as pesquisas de Calder e 

Clugston, (2003), de Tauchen e Brandli (2006), entre outros, indicam uma preocupação 

mundial nesse sentido, que não minimiza, em nada, a necessidade de um empenho 

significativo de nossas escolas de administração em fazer avançar modelos alternativos que 

respondam ao que se espera de uma formação para a sustentabilidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; educação para sustentabilidade; escolas de 

administração; administradores acadêmicos   
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ABSTRACT 

 

One of the reasons for the rising interest in education for sustainability among business 

schools is the belief that it has a central role in the education of a new generation capable of 

thinking and acting by principles that go beyond the economic reasons. In the international 

academic sphere studies have grown in number as well as in diversity of approaches. Despite 

the global scenario, the discussion of sustainability in higher education in Brazil is still under 

disseminated in practices that integrate education, environment and society as well as in the 

literature supporting the academic debate. Thus, the present study objective was to discuss the 

meanings of education for sustainability in higher education and the consequences for the 

education of the future generation of business administrators. The intention was to reflect 

upon the experiences of the directors and deans of undergraduate courses on the integration of 

sustainability in business education in the context of Brazilian universities, promoting a 

debate on its specificities, difficulties and advances in contrast to the international context. To 

achieve its objective, a basic qualitative study was conducted with 17 business schools in the 

north, south and southeast of Brazil. The data collection strategy included interviews and 

document analysis. It starts with a discussion of sustainability, based on the works of Sachs 

(1995), Wright (2004) and Shriberg (2002). After that a discussion of the international 

literature on education for sustainability reviews European, North and Latin American, South-

Pacific, African and Brazilian researchers. At the end the works of Down (2006), Beringer 

(2007), Beringer, Wright e Malone (2008), Lozano-García, Huisingh and Fabián (2009) are 

explored to present the experiences of integrating sustainability into higher education. The 

results indicate that at one side the insertion of sustainability in the business schools curricula 

has shown advances in the last years. Experiences are being conducted in most of the studied 

schools in terms of curricula, research, community extension, student opportunities, academic 

staff development, inclusion of sustainable goals in the vision and mission declarations and 

even in the university governance and administration. At the other side, the experiences show 

there is still a distance from meaningful changes that may affect the presuppositions of the 

business education. It is important to mention this scenario is not a prerogative of the 

Brazilian context, as studies of Calder e Clugston (2003), Tauchen and Brandli (2006) and 

others indicate this is an international issue. Nonetheless, this does not minimize the need for 

a significant effort from the Brazilian schools for the advancement of alternative models 

towards an education for sustainability. 

 

KEY WORDS: sustainability, education for sustainability, business schools; academic 

administrators 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O atual cenário de degradação ambiental desenfreada causado por um crescimento 

econômico insustentável (somado a crises políticas, intolerâncias religiosas, falta de ética nas 

organizações, entre tantos outros males da modernidade) tem levado indivíduos, 

pesquisadores, educadores, governos e organizações a crer que a educação para a 

sustentabilidade deve ocupar um lugar central na vida econômica e social das nações, pois 

esta tem sido considerada a propulsora de mudanças que, segundo diversos autores, poderão 

modificar o futuro ambiental, social e econômico do planeta (HUCKLE, 1996; STERLING, 

2001; ORR, 2004; JENKS-JAY, 2004; MCNAMARA, 2010). As instituições de ensino 

superior são chamadas a tomar um papel de liderança e a servirem de modelo na adoção e na 

instituição de práticas sustentáveis (CALDER; CLUGSTON, 2003; MCNAMARA, 2010; 

RUSINKO; SAMA, 2010; SHRIBERG, 2002; STERLING, 2001). 

Passados seis anos do lançamento da Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (estabelecida pelas Nações Unidas de 2005 a 2014), instituições de ensino 

superior (IES) de diversas partes do mundo têm começado a corresponder ao chamado, seja 

através de inclusões de programas de educação ambiental em seus currículos, seja através da 

adoção de práticas sustentáveis em sua gestão operacional ou através da construção de 

instalações e edifícios “verdes” (ecologicamente corretos). 

A tarefa de formar futuros administradores sobre e para a sustentabilidade, e ensinar 

aos mesmos como viver e trabalhar de uma maneira sustentável, parece ser incomensurável. 

Até agora o que se ensinou nas instituições de nível superior e, mais especificamente, nas 

escolas de administração, foi como competir pelo lucro num ambiente de rápidas e constantes 

mudanças. Desvincularam-se a educação ambiental e a educação para o desenvolvimento 

social e político, dos estudos organizacionais e da educação em geral, como se tais temas não 

fizessem parte do cotidiano social e organizacional. 

Se por um lado, nesse contexto de crise ambiental, social e política, as organizações 

são compelidas a buscar práticas de responsabilidade corporativa e a evoluírem 

continuamente em prol do desenvolvimento sustentável (KRAEMER, 2000; LOMBARDI; 

MORI; SATO, 2004), por outro lado as instituições de ensino superior são requisitadas a 

formar trabalhadores capacitados a responder adequadamente às necessidades sociais e 

organizacionais. Reconhecer a importância da educação para a sustentabilidade na vida social 
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e econômica, bem como a necessidade de mudança e adaptação constantes das organizações, 

traz à tona algumas questões relevantes. Como incorporar sustentabilidade nos currículos, nas 

ações, políticas e práticas das instituições de ensino superior?  

Ser sustentável requer uma mudança de atitude e comportamento de todos os 

indivíduos dentro das instituições de ensino superior, incluindo educadores, estudantes e 

corpo administrativo. Sterling (2004) sustenta que a complexidade e a magnitude da 

sustentabilidade requerem uma mudança sistêmica e transformadora das políticas e práticas 

educacionais. Calder e Clugston (2003) vão um pouco mais longe ao sugerir que a educação 

deve literalmente reinventar a si mesma. 

As propostas radicais de transformação da educação parecem ser impraticáveis ao se 

levar em conta que não há respostas fáceis para os complexos e controversos problemas da 

sustentabilidade. A factibilidade da sustentabilidade é ainda contestada por muitos. Não há 

um consenso do que é sustentabilidade ou de como operacionalizá-la. Há um despreparo dos 

educadores em relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para incorporar 

os princípios da sustentabilidade em seus cursos. Se as instituições de ensino superior 

enfrentam problemas de orçamentos limitados ou deficitários, como obter recursos para 

investir em tecnologias e instalações ecologicamente corretas? O que esperar do corpo 

administrativo quanto ao uso de recursos naturais, destino de resíduos, atendimento às 

comunidades e à extensão universitária? Como esperar que as instituições de ensino superior 

possam ser modelos ou liderar a propagação da ideia da sustentabilidade se as mesmas 

enfrentam seus próprios desafios?  

Mesmo contra todas as dificuldades que possam encontrar pelo caminho, um 

crescente número de universidades ao redor do mundo tem se comprometido com o processo 

de mudança em busca da sustentabilidade. Cada vez mais faculdades e universidades aderem 

a movimentos ou passam a ser signatárias de declarações de compromisso com a 

sustentabilidade. Wright (2004) afirma que mais de mil presidentes e vice-chanceleres de 

universidades já assinaram as seguintes declarações de compromisso com a sustentabilidade: 

Halifax, Swansea, Copernicus Charter, Talloires, Kyoto e Lüneburg. A ULSF (University 

Leaders for a Sustainable Future) já possui mais de 358 membros em 52 países que 

assinaram a Declaração Talloires. A AASHE (Association for the Advancement of 

Sustainability in Higher Education) já incluiu em seu rol mais de 500 faculdades e 

universidades dos Estados Unidos e Canadá interessadas no processo da sustentabilidade.  

O tema da sustentabilidade e da educação para a sustentabilidade também tem 

despertado crescente interesse nos estudos organizacionais. Revisões sobre o tema no exterior 
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mostram que, além do crescimento do número de publicações a partir da década de 1990, as 

abordagens e visões sobre a educação para a sustentabilidade nas instituições de ensino 

superior têm se multiplicado (TILBURY, 2004; CHRISTENSEN et al, 2007; WALS; 

BLEWITT, 2010; WRIGHT, 2004). 

Há autores que apontam fatores que contribuem para o crescimento do campo nos 

estudos acadêmicos, tais como: o interesse das instituições de ensino superior em se tornarem 

ecologicamente corretas, atraírem um número maior de estudantes, demonstrarem sua 

responsabilidade social. Shriberg (2002) realça os seguintes pontos na decisão das faculdades 

e universidades em se tornarem sustentáveis: posicionamento estratégico como instituição 

ética, apoiar relações com a comunidade, aumentar as chances de seus estudantes 

conseguirem emprego à medida que seus futuros empregadores aumentam seu interesse por 

sustentabilidade; atrair mais estudantes para seus cursos; redução de custos e despesas no 

campus através da diminuição do uso de recursos e da diminuição do desperdício e da 

preservação de energia.  

Essas constatações têm levado instituições de ensino superior a investirem na 

integração da sustentabilidade em seus currículos e campus com vistas a promover seu papel 

social (TILBURY, 2004; SHRIBERG, 2002). Estudos mostram que esses investimentos se 

materializam em inúmeras ações que vão desde transformar o campus em “verde” (greening 

the campus), incluir disciplinas que tratam de um ou mais aspectos da sustentabilidade 

(social, ambiental, político, econômico), até a divulgar formalmente a adesão da instituição a 

uma ou mais declarações de comprometimento com a sustentabilidade.  

Porém estudos empíricos evidenciam também que, apesar de tais demonstrações de 

preocupação com a sustentabilidade, poucas são as universidades que efetivamente já 

incorporaram em seu processo do dia a dia, políticas e práticas sustentáveis: a maior parte das 

ações decorre de estratégias de simples incorporação de disciplinas nos cursos de graduação e 

pós-graduação (SPRINGETT, 2005; CALDER; CLUGSTON, 2003; ELLIOTT et at, 2004; 

SPRINGETT; KEARINS, 2001). Sterling (2004) classifica os estágios de assimilação da 

sustentabilidade pela educação em quatro: nenhuma resposta, acomodação, reformulação e 

transformação. Nessa perspectiva, a maior parte das instituições de ensino apenas se encontra 

no primeiro ou segundo estágios; poucas estarão no terceiro ou quarto estágios (STERLING, 

2004). 

As estratégias de sucesso de integração da sustentabilidade nos estudos superiores, 

incluindo os estudos organizacionais, apontam para uma importante questão para 

compreender a educação para sustentabilidade: além de uma ação coerente do discurso 
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institucional com as práticas implantadas, a mesma só se viabiliza dentro de um novo 

processo de ensino/aprendizagem que favoreça o envolvimento e o alinhamento do aprendiz 

com os princípios e valores que, em última instância, são os vetores do conhecimento 

(WRIGHT, 2004, TILBURY, 2004, SPRINGETT 2005, STERLING, 2001). A educação para 

a sustentabilidade pressupõe a educação participativa, transformativa, inclusiva, construída 

socialmente. Para esses autores a educação sustentável, ao contrário da educação 

formal/tradicional, ocorre em situações vivenciais, dá-se ao longo da vida e tem como autor 

central o aprendiz (FIEN, 2003; ORR, 1992; SPRINGETT, 2003 e 2005; STERLING, 1996). 

É sob a ótica da educação para a sustentabilidade que pressupõe uma educação que 

seja crítica e transformadora, participativa e que enfatiza uma abordagem holística e 

interdisciplinar para o desenvolvimento de habilidades necessárias para um futuro sustentável, 

que esse trabalho está situado. Ele se orienta pelo seguinte problema de pesquisa: quais os 

sentidos que os administradores acadêmicos das escolas de administração e negócios no 

Brasil vêm dando à sustentabilidade em seus cursos de graduação? A pesquisa tem por 

objetivo geral discutir o significado de educação para sustentabilidade em instituições de 

ensino superior e suas implicações para a formação da nova geração de administradores. A 

intenção é refletir sobre as experiências dos responsáveis pela direção e coordenação dos 

cursos de graduação na integração da sustentabilidade no currículo de administração de 

empresas, no contexto brasileiro, promovendo um debate sobre suas especificidades, 

dificuldades e avanços em relação às tendências mundiais nesse campo. A discussão última 

do trabalho é colocar em pauta se as alterações em curso sinalizam para uma mudança ou 

reposicionamento dos pressupostos da formação do administrador, ou representam uma mera 

resposta adaptativa. 

Apesar de um cenário global mais promissor, no Brasil, por sua vez, a discussão da 

educação para sustentabilidade ainda é pouco disseminada, tanto nas práticas que relacionam 

educação e meio ambiente nos cursos de educação superior, quanto na literatura que sustenta 

as discussões acadêmicas a respeito do tema. Com este estudo busca-se cobrir parte dessa 

lacuna. Os resultados contribuirão para o entendimento de como o tema sustentabilidade tem 

sido discutido e incorporado no contexto do ensino superior brasileiro de administração. 

Contribuirão também para aquelas instituições de ensino superior que pretendem iniciar ou 

melhorar o processo de inserção da educação para sustentabilidade em seus programas, 

proporcionando uma visão panorâmica de casos do contexto internacional e das práticas já 

produzidas no contexto nacional.  
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Partindo desse foco principal, esse estudo almeja atender também aos seguintes 

objetivos específicos:  

a) Analisar  se sustentabilidade já está sendo considerada pelos programas de 

graduação em administração e negócios;  

b) Compreender qual a natureza das preocupações das lideranças dos cursos de 

graduação em relação à sustentabilidade ; 

c) Identificar quais as iniciativas de sustentabilidade as instituições escolheram para 

trabalhar; 

d) Analisar quais as dificuldades enfrentadas no processo de inserção e de que forma 

vêm ou não sendo enfrentadas; 

e) Discutir como as instituições que são o objeto de estudo desse estudo se 

posicionam em relação a outras relatadas na literatura internacional, em termos de 

inserção da educação para a sustentabilidade; 

f) Apresentar um conjunto de reflexões que contribua para o avanço das discussões 

sobre o significado de sustentabilidade no ensino de administração de empresas 

no Brasil. 

  

Para tanto será conduzido um estudo qualitativo básico em 21 instituições de ensino 

superior localizadas no Brasil, classificadas entre as melhores escolas de administração e 

negócios brasileiras.  O objeto de estudo são os programas de graduação em administração 

dessas faculdades e universidades e as iniciativas educacionais adotadas pelas mesmas para a 

inserção da sustentabilidade.  

As faculdades e universidades foram escolhidas a partir da lista dos cursos 

classificados como os melhores no ensino de administração e negócios no Brasil, segundo o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e segundo o 

Guia do Estudante: Melhores Universidades 2009. Segue a lista das 21 instituições 

selecionadas: 

 

 PÚBLICAS 

- Universidade Federal de Lavras (UFLA) – Minas Gerais 

- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

- Universidade Federal de Viçosa (UFV) - Minas Gerais 

- Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

- Universidade Federal do Rio de Grande do Sul (UFRGS) 
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- Universidade Federal de São Carlos (UFSC) – São Paulo 

- Universidade de São Paulo (USP) 

- Universidade de São Paulo (USP) - Campus de Ribeirão Preto 

 PRIVADAS 

- Ibmec-MG 

- Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) - RJ 

- Ibmec-RJ 

- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 

- Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) - RS 

- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 

- Universidade de Caxias do Sul (UCS) - RS 

- Centro Universitário da FEI - SP 

- Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) - SP 

- Fundação Getúlio Vargas - Escola de Administração de Empresas de São Paulo  

- Insper-Ibmec – SP 

- Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) – RJ 

- Faculdade de Administração de Empresas (FACAMP) - SP 

 

Esta lista de instituições serviu de base para o estudo prático. A partir dessa lista 

inicial utilizou-se o efeito “bola de neve”, ou seja, nas entrevistas conduzidas se perguntou 

aos entrevistados sobre outros cursos de administração ou instituições que fossem de sua 

ciência que tenham notório reconhecimento na educação para a sustentabilidade. 

Como contribuição teórica este estudo apresenta elementos para a análise das 

iniciativas das IES consideradas de excelência no país, bem como do sentido que 

sustentabilidade está assumindo neste contexto, tendo em vista especificidades, problemas e 

potencialidades brasileiras. Como contribuição prática, pretende-se oferecer subsídios para 

que escolas de administração possam refletir sobre suas práticas em direção a propostas mais 

contundentes e inovadoras no que se refere à formação de novas gerações de administradores. 

 

Abre-se aqui um pequeno parêntese para se explicar o que se quer dizer por “cursos 

de administração e negócios”. Não há limites claros sobre o que faz parte ou não faz parte de 

um curso de administração. Muitas das disciplinas ensinadas nos programas de administração 

podem ser ministradas em conjunto ou até mesmo para ou em outras faculdades, como por 
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exemplo, economia e contabilidade.  No presente estudo parte-se do princípio que escolas de 

negócio, cursos de administração e negócios, estudos organizacionais e cursos e técnicas de 

gestão organizacionais referem-se ao ensino, pesquisa e atividades de extensão comunitária 

que estejam relacionados à ciência administrativa, não interessando se a instituição possui ou 

não outros cursos além do de administração. O fator determinante para se incluir uma 

instituição será o reconhecimento da mesma pelo MEC no ensino de administração. 

 

A fim de facilitar a leitura do texto, o estudo está estruturado em cinco itens, sendo o 

primeiro a introdução. No segundo item faz-se uma revisão do referencial teórico: inicia-se 

com a discussão dos significados de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável bem 

como a discussão de diversas concepções de educação para sustentabilidade e suas 

possibilidades de operacionalização. Em seguida, experiências de regiões do mundo tais como 

Europa, América do Norte, África, Oceania e América Latina são revisadas e dão base para a 

discussão das dificuldades enfrentadas. Ao final do item o foco recai sobre os cursos 

superiores de administração e negócios. Após a revisão bibliográfica, no item 3, apresentam-

se a metodologia que foi utilizada no estudo prático, os motivos da escolha da estratégia 

metodológica e os procedimentos utilizados para a construção de dados e na análise dos 

mesmos. O item 4 apresenta a disposição dos dados e análises dos resultados obtidos. As 

considerações finais estão no item 5. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Sustentabilidade: uma breve análise conceitual 

 

 

Nós não herdamos a terra de nossos pais, nós a tomamos 

emprestada de nossos filhos.  (Provérbio Indígena) 

 

 

Antes de se iniciar a discussão sobre educação para a sustentabilidade julga-se 

necessário apresentar o que se entende por sustentabilidade, suas raízes e evolução do 

conceito, bem como as implicações que o paradigma sustentabilidade trouxe para as 

organizações e para a educação. 

Sustentabilidade é um termo que abarca várias definições e há hoje em dia uma 

grande diversidade de expressões associadas ao mesmo, tais como sustentabilidade humana, 

sustentabilidade social, sustentabilidade ecológica e eco-desenvolvimento. Cortese (2010) 

sugere que a maioria das pessoas usa o termo sustentabilidade sem compreender todas as 

implicações do conceito. Realmente a literatura está repleta de discussões sobre 

sustentabilidade (SACHS, 1995; EDWARDS, 2005; WRIGHT, 2004; SHIBERG, 2002). De 

acordo com Holmberg e Sandbrook (1992, apud BANERJEE, 2004) existem mais de 100 

definições para sustentabilidade e desenvolvimento sustentável.  

Neste estudo os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável serão usados 

de maneira intercambiável, e, de forma análoga, os termos educação para sustentabilidade e 

educação para o desenvolvimento sustentável também serão substitutos. A fim de clarificar o 

significado que se empregará ao conceito sustentabilidade, discutem-se a seguir algumas das 

definições encontradas na literatura, bem como se apresenta um breve histórico do surgimento 

do termo. 

 

 

2.1.1 Surgimento e evolução do conceito de sustentabilidade 

 

 



24 

Muitas das idéias que estão hoje embutidas no conceito de desenvolvimento 

sustentável já são discutidas há muito tempo, como, por exemplo, a pesquisa de Malthus
1
 

sobre o crescimento populacional no século XIX.  Mas o conceito desenvolvimento 

sustentável tal qual se conhece hoje parece ter surgido no debate do início dos anos 70, a 

partir de uma série de publicações que chamavam a atenção para a exploração desenfreada do 

meio ambiente e sua relação com o desenvolvimento econômico, como é o caso dos 

documentos do Clube de Roma conhecidos por “Os Limites do Crescimento”, e os 

documentos da Conferência de Estocolmo de 1972 sobre o Ambiente Humano, sendo que 

estes últimos tornaram-se um marco para o surgimento de políticas de gerenciamento 

ambiental. 

Segundo Montibeller (2004), a origem do termo desenvolvimento sustentável 

remonta ao surgimento do conceito de eco-desenvolvimento e da preocupação com a solução 

de problemas socioambientais essenciais. Para Montibeller (2004), o termo eco-

desenvolvimento foi introduzido na Conferência de Estocolmo e largamente divulgado por 

Ignacy Sachs a partir de 1974. O conceito de Sachs de eco-desenvolvimento se referia ao 

desenvolvimento adaptado às áreas rurais do terceiro mundo e levava em conta a utilização 

criteriosa de recursos locais sem comprometer o esgotamento dos recursos naturais. Sachs 

estava preocupado, sobretudo, com os direitos e igualdades sociais e com a dependência de 

populações e países menos favorecidos na ordem mundial (LIMA, 2003). Com o tempo, a 

expressão eco-desenvolvimento foi sendo substituída pelo termo desenvolvimento sustentável 

pelo movimento ambientalista. 

O conceito de desenvolvimento sustentável tomou maior vulto a partir do Relatório 

Brundtland, baseado na proposta da membro da Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (World Comission on Environment and Development –WCED) de mesmo 

nome e então Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Em 1987 a Comissão 

Mundial tinha como objetivo encontrar meios práticos de focar grandes problemas mundiais 

de meio ambiente e de desenvolvimento. O Relatório possuía três objetivos principais 

(WCED, 1987): 1) reexaminar questões críticas ambientais e de desenvolvimento e formular 

propostas realistas para lidar com as mesmas; 2) propor novas formas de cooperação 

internacional relacionadas aos problemas que pudessem influenciar nas políticas e agendas na 

                                                 
1
O economista e demógrafo inglês Thomas Malthus viveu entre 1766 e 1834. Em seu “Ensaio sobre a 

população” desenvolveu a teoria segundo a qual o crescimento da população (que cresce em progressão 

geométrica) tende sempre a superar a produção de alimentos (que cresce em progressão aritmética), o que torna 

necessário o controle da natalidade para que haja equilíbrio entre a produção de alimentos e população. 
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direção das mudanças necessárias; e 3) levantar os níveis de entendimento e de 

comprometimento de indivíduos, de organizações, institutos e governos. 

No Relatório Brundtland consta a seguinte definição para o desenvolvimento 

sustentável: “é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades” (WCED, 1987, p. 14, tradução 

nossa). Tal definição traz dois princípios fundamentais: o de igualdade intra e inter-geracional 

e, além disso, dois conceitos-chave de necessidades e limites. O conceito de necessidade 

demanda que prioridade seja dada às necessidades básicas das populações carentes. Pobreza e 

distribuição desigual de recursos, população crescente e consumo em expansão são 

consideradas as maiores causas da degradação ambiental. O relatório afirma que o 

desenvolvimento sustentável requer que as necessidades básicas de todos sejam atendidas e 

que todos possam ter oportunidades de satisfazer suas aspirações de uma vida melhor. Os 

principais objetivos das políticas de desenvolvimento e de meio ambiente propostos pelo 

Relatório Brundtland são: retomada do crescimento como condição necessária para erradicar a 

pobreza; readequação do crescimento para que o mesmo seja mais justo e equitativo; 

atendimento das necessidades humanas essenciais de emprego, alimentação, acesso à energia, 

água e saneamento; diminuição do crescimento populacional; redirecionamento da tecnologia 

e inclusão dos impactos sobre o meio ambiente e sobre a economia no processo decisório.  

Nesta perspectiva, os objetivos determinados pelo relatório apenas podem ser atingidos se os 

padrões de consumo atuais dos países ricos forem reajustados.  

Para muitos pesquisadores e analistas, o Relatório Brundtland apresenta contradições 

na tese de desenvolvimento sustentável (ORR, 1992; HAAVELMO e HANSEN, 1991; 

BANERJEE, 2004; BECKER et al, 2002). Segundo Orr (1992), a definição dada pela 

Comissão Brundtland tentou incluir duas visões à sustentabilidade: a ecológica e a 

tecnológica. Na perspectiva tecnológica, os problemas ambientais têm solução, pois a 

natureza é resiliente e os seres humanos necessitam continuar com o crescimento econômico e 

na busca para os problemas ambientais. Já os que advogam a perspectiva ecocêntrica, 

argumentam que mudanças profundas nos sistemas sociais são necessárias, pois a estrutura 

social desde sua origem provoca degradação ambiental e social.  

Segundo Lima (2003), embora alguns elementos do eco-desenvolvimento 

permanecessem constantes na proposta da Comissão Brundtland, como a idéia de articular 

crescimento econômico, preservação ambiental e equidade social, a ênfase dada pela mesma 

foi a de conciliação de elementos, em princípio, inconciliáveis, o que tendia a despolitizar a 

proposta de Sachs.   
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Para Banerjee (2004) a definição dada pela Comissão Brundtland para 

desenvolvimento sustentável é mais um slogan do que uma definição, e há controvérsias entre 

os estudiosos de diferentes disciplinas em como tal idéia-força pode ser operacionalizada ou 

medida. O pesquisador Redclift (1997) afirma que a maior parte das iniciativas 

governamentais e das organizações internacionais tenta minimizar as externalidades do 

crescimento econômico ao invés de delinear maneiras de como o desenvolvimento deve 

acontecer. Já Becker et al (2002) questionam a quem caberia definir os parâmetros valorativos 

e políticos capazes de nortear a integração sistêmica entre diferentes níveis da vida social – 

entre a exploração dos recursos naturais, o desenvolvimento tecnológico e a mudança social, 

derivada da noção de desenvolvimento sustentável. 

Segundo Shriberg (2002), há duas visões distintas do conceito de sustentabilidade. A 

primeira, apontada pelo pesquisador como de autoria de Kidd, advoga que o termo 

sustentabilidade possui seis raízes, sendo algumas de origem social e outras de origem 

ecológica (KIDD, 1992 apud SHRIBERG, 2002). Tais raízes englobam não apenas questões 

ambientais, mas também problemáticas sociais, que incluem movimentos para eliminar a 

pobreza. Sustentabilidade nessa visão não se resume a preocupações ecológicas, mas como 

uma abordagem para o progresso ambiental, social e econômico. A questão aqui é 

compreender e aplicar sustentabilidade em uma abordagem integrada.  

A segunda visão defende que o conceito primeiramente surgiu para discutir apenas 

aspectos ecológicos, ao invés de toda a agenda atual de questões sócio-econômicas 

(SHRIBERG, 2002). Alguns analistas questionam se preocupações sócio-econômicas 

deveriam ou não estar debaixo do “guarda-chuva” sustentabilidade, defendendo que focar em 

temas além do ecológico pode levar a debates sem fim. Nesta perspectiva, a questão não é 

como garantir sustentabilidade social e ambiental, mas sim como delinear os limites da 

sustentabilidade a fim de que a mesma possa ser útil no desenvolvimento sócio-econômico e 

na formulação de políticas públicas (LELE, 1991 apud SHRIBERG, 2002). 

Apesar do debate e das críticas a respeito do conceito sobre sustentabilidade estarem 

longe de serem terminados (GLADWIN; KENNELLY; KRAUSE, 1995), há um crescente 

consenso entre os estudiosos quanto às dimensões da sustentabilidade. Uma das premissas 

centrais da noção de desenvolvimento sustentável é o reconhecimento da „insustentabilidade‟ 

ou inadequação econômica, social e ambiental do padrão de desenvolvimento das sociedades 

contemporâneas (BECKER et al, 2002). 

Pezzoli (1997) enfatiza que o desenvolvimento sustentável preocupa-se com fatores 

ideológicos, políticos, ecológicos e ambientais. Sachs (1993) discutiu em seus estudos outras 
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duas dimensões para o desenvolvimento sustentável: a espacial ou geográfica e a cultural. O 

Quadro 1 mostra as cinco dimensões do desenvolvimento sustentável conforme proposto por 

Sachs (1993). Já Barbieri e Lage (2001) discutiram a inclusão da dimensão política, que visa a 

promover os direitos e as garantias fundamentais do ser humano como a liberdade de 

expressão, de associação e de acesso à informação. Crescimento econômico e sustentabilidade 

ambiental são claramente componentes do desenvolvimento sustentável, mas elementos 

sociais, culturais, geográficos e políticos e individuais também são importantes. (PEZZOLI, 

1997; SACHS, 1993; BARBIERI, LAGE, 2001). 

 

Quadro 1: As cinco dimensões do desenvolvimento sustentável 

Dimensões Componentes Objetivos 

Sustentabilidade 

Social 

1. Criação de postos de trabalho que permitam a 

obtenção da renda individual. 

2. Produção de bens dirigida prioritariamente às 

necessidades básicas sociais 

Reduzir as 

desigualdades sociais 

Sustentabilidade 

Econômica 

3. Fluxo permanente de investimentos públicos e 

privados, com destaque para o cooperativismo 

4. Manejo eficiente dos recursos 

5. Absorção, pela empresa, dos custos ambientais 

6. Endogeneização: contar com suas próprias 

forças 

Aumentar a produção e 

a riqueza social sem 

dependência externa 

Sustentabilidade 

Ecológica 

7. Produção com respeito aos ciclos ecológicos 

dos ecossistemas 

8. Prudência no uso de recursos naturais não 

renováveis 

9. Prioridade à produção de biomassa e à 

industrialização de insumos naturais 

renováveis  

10. Redução da intensidade energética e aumento 

da conservação de energia 

11. Tecnologia e processos produtivos de baixo 

índice de resíduos 

12. Cuidados ambientais  

Melhorar a qualidade do 

meio ambiente e 

preservar as fontes e 

recursos energéticos e 

naturais para as 

próximas gerações 

Sustentabilidade 

Espacial/Geográfica 

13.  Descentralização espacial (de atividades e de 

população) 

14. Descentralização e democratização do poder 

local e regional 

15. Relação cidade/campo equilibrada 

Evitar o aumento de 

aglomerações 

Sustentabilidade 

Cultural 

16. Soluções adaptadas a cada ecossistema 

17. Respeito à formação cultural comunitária 

 

Evitar conflitos 

culturais com potencial 

regressivo 

Fonte: SACHS, 1993, p.37 
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Gladwin, Kennelly e Krause (1995) fizeram uma análise de conteúdo de diversas 

definições de desenvolvimento sustentável e identificaram os seguintes temas em comum:  

 Inclusão: econômica, política, tecnológica e social; 

 Conexão: entre metas sócio-políticas, econômicas e ambientais; 

 Igualdade: distribuição justa de recursos e de direitos de propriedade; 

 Prudência: evitar o irreversível e reconhecer a necessidade de preservação; e 

 Segurança: gozar de uma vida segura, saudável e de qualidade. 

Percebe-se que os temas encontrados pelos autores são amplos e abrangentes. Pode-

se afirmar que um traço central, distintivo do desenvolvimento sustentável, é que o mesmo 

muda os termos do debate do ambientalismo tradicional, cujo foco primário é a proteção 

ambiental, para a noção de sustentabilidade, que requer um processo muito mais complexo de 

conciliação de prioridades sociais, econômicas e ambientais (SLEURS, 2008).   

A partir dessas observações, conclui-se que a noção de sustentabilidade a ser adotada 

para os fins deste estudo, não incluirá apenas a dimensão ecológica, mas a ampla gama de 

dimensões propostas para sustentabilidade. Neste sentido, a definição do Relatório Brundtland 

parece ser adequada.  

 

 

2.1.2 O discurso da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável 

 

 

Quanto ao uso das expressões sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, como 

já explicitado no início deste item, as mesmas serão intercambiáveis no estudo. Mas se 

reconhece que na literatura há quem defenda o uso de um ou outro termo, de acordo com a 

teoria e pressupostos defendidos. A seguir apresentam-se alguns comentários breves sobre o 

uso e preferência por um ou outro termo. A intenção aqui não é defender o uso de um ou 

outro, mas sim de colecionar posicionamentos a respeito da discussão. 

Banerjee (2004) questiona as razões do termo sustentabilidade ter se tornado mais 

popular na atualidade em relação a desenvolvimento sustentável. Para o pesquisador, é 

possível que o termo desenvolvimento carregue consigo uma conotação negativa, enquanto 

que o termo sustentabilidade parece ser menos controverso e neutro, especialmente quando 
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relacionado às políticas de organizações internacionais tais como o Banco Mundial, as Nações 

Unidas e a Organização Internacional do Comércio (BANERJEE, 2004, p. 35). Banerjee 

afirma que a diversidade de opiniões a respeito de um e de outro termo indica que não há 

apenas uma confusão no entendimento, mas significados diferentes para pessoas diferentes. 

Já Wade (2008), pesquisadora britânica, afirma que o termo sustentabilidade foi 

especificamente escolhido para uso nos programas da London South Bank University com 

dois propósitos: “criticar o discurso dominante ocidental sobre desenvolvimento e para refletir 

uma abertura a perspectivas alternativas e pontos de vista radicais, que norteiam a educação 

para a sustentabilidade” (WADE, 2008, p. 32, tradução nossa). A autora explicita a abertura 

da instituição de ensino a pedagogias não dominantes e a disposição em explorar métodos e 

propostas educacionais capazes de provocar mudanças sustentáveis. 

Porrit (apud SHALLCROSS; ROBINSON, 2007) enxerga sustentabilidade como o 

estado final da capacidade de continuação no futuro a longo prazo, enquanto que 

desenvolvimento sustentável é o processo social, do qual a educação é parte, e pelo qual se 

move em direção à sustentabilidade. A visão de processo (desenvolvimento sustentável) 

versus estado final (sustentabilidade) também é discutida por outros autores (STERLING, 

2001).  

Springett (2005) aponta que a controvérsia sobre a definição de desenvolvimento 

sustentável se tornou ainda mais problemática ao se fundirem (e se confundirem) os termos 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Para a autora não se trata de discutir se o 

desenvolvimento sustentável é um processo que levará, em última instância, à 

sustentabilidade ou se o discurso da sustentabilidade carrega sem si uma menor bagagem 

política e não assume a necessidade de crescimento pregada pelo desenvolvimento 

sustentável. Um conceito “forte” tanto de desenvolvimento sustentável quanto de 

sustentabilidade, “[...] se abstém da economia neo-clássica, clama por um melhor 

entendimento e tratamento da natureza, demanda equidade social e eco-justiça baseada num 

entendimento de democracia menos instrumental e mais participativo [...]” (SPRINGETT, 

2005, p. 152, tradução nossa). 

Seria ingênuo imaginar que terminologia não é importante, mas para o momento e 

propósito deste estudo, ambas expressões terão mesmo sentido. Aqui se defenderá a visão 

“forte” do conceito.  
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2.1.3 O tripé da sustentabilidade – implicações para as organizações 

 

 

Elkington (1997), sociólogo inglês, cunhou em 1994 de “triple bottom line”, os três 

pilares da sustentabilidade: ecológico, econômico e social. Ao introduzir o “triple bottom 

line” ou “tripé da sustentabilidade”, Elkingon (1997) tornou o conceito de sustentabilidade 

mais popular e palatável ao ambiente de negócios. Na visão de Elkington (1997), as 

corporações não devem medir ou ser medidas apenas pelo valor agregado que produzem (ou 

destroem), mas também pelo valor social e valor ambiental que acarretam.  

A figura 1 mostra o conceito do tripé da sustentabilidade, de acordo com a proposta 

de Elkington (1997). 

O tripé da sustentabilidade foi seguido pela estratégia dos “3Ps”: “People, Planet, 

Profit” (ou pessoas, planeta e lucro). O modelo social da sustentabilidade, do ponto de vista 

das organizações, é, na realidade, um modelo de gestão de negócios, que visa ao lucro para os 

investidores ou acionistas e que envolve as três dimensões: desenvolvimento econômico, 

promoção social e proteção do ambiente.   

 

Figura 1: Sustentabilidade corporativa segundo a abordagem Triple Bottom Line 

Fonte: ELKINGTON, 1997 
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No conceito mais clássico e tradicional utilizado pelas empresas, a sustentabilidade 

estava voltada apenas para a recuperação de ativos financeiros investidos na produção. A 

transformação desse conceito junto às organizações, de forma a incorporar as demais 

dimensões da sustentabilidade começou mais fortemente na década de 80, coincidindo com o 

Relatório Brundtland e com os movimentos em direção ao desenvolvimento sustentável. A 

nova maneira de compreender sustentabilidade trouxe ao mundo organizacional um contexto 

mais diversificado do que antes, quando o foco estava na contribuição econômica gerada 

pelas organizações, sem considerar as demais dimensões (ELKINGTON, 1997).   

Segundo Barbieri (1997), um novo desafio multidimensional se impôs para as 

organizações que buscam uma gestão duradoura e equilibrada, transcritos pela Agenda 21: 

 crescimento e manutenção da economia do sistema no qual a organização está 

inserida; 

 a qualidade desse crescimento: o sistema de tomada de decisões, a inclusão dos 

stakeholders (partes interessadas), a composição de parcerias, as necessidades sociais 

presentes e futuras; 

 a consideração das necessidades de todos; 

 a manutenção dos níveis populacionais sustentáveis; 

 conservação e melhoria da base de recursos naturais; 

 reorientação das relações comerciais internacionais; 

 normatização e controle da poluição; 

 geração de novas tecnologias; 

 administração de riscos; 

 inclusão do meio ambiente e sociedade em todas as decisões; 

 administração das taxas de substituição; 

 etc. 

 

Hoje se reconhece que os elementos acima são indissociáveis, e que, alterando um 

deles, modifica-se o todo organizacional. A sustentabilidade de uma organização é vista como 

a situação de busca equilibrada e permanente por manter saudáveis todos os subsistemas 

envolvidos com a organização: a tecnologia, os relacionamentos, as finanças, a qualidade dos 

serviços, os recursos naturais, financeiros, a cultura local e o resultado social.  
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2.2 Educação para sustentabilidade em debate: em busca de significados 

 

 

No âmbito da educação o tema da sustentabilidade ganhou força através de diversos 

movimentos liderados tanto pela iniciativa pública quanto pela iniciativa de organizações não 

governamentais, por pesquisadores e pelas próprias instituições de ensino.  

Ainda que educação para sustentabilidade perpasse por todos os graus de ensino, é na 

educação superior que se observa uma grande expectativa quanto ao papel de inovar o sistema 

educacional vigente, de modo a atrelar a formação acadêmica aos princípios do 

desenvolvimento sustentável (ANACLETO; BOSZCZOWSKI; FERNANDES, 2009).  

O objetivo desse item é compreender o significado de educação para a 

sustentabilidade e sua operacionalização nas instituições de ensino superior. Para tal, faz-se 

uma breve retomada histórica de como evoluiu a discussão da educação para a 

sustentabilidade, em seguida discute-se o papel da educação superior e a proposta da 

educação para sustentabilidade. Ao final apresentam-se as estratégias que diversos autores 

propõem para integrar sustentabilidade à educação superior.  

 

 

2.2.1 Evolução histórica da educação para sustentabilidade 

 

 

Apesar de já em 1970 alguns documentos de políticas públicas nacionais e 

internacionais demonstrarem algum tipo de preocupação ou interesse com questões 

relacionadas à educação para a sustentabilidade (WRIGHT, 2004; LIMA, 2003), é somente a 

partir da década de 90 que o tema surge com preocupações mais específicas (THOMAS; 

KYLE; ALVAREZ, 1999; WRIGHT, 2004). Diversas organizações intergovernamentais e 

não governamentais começaram a promover o debate e divulgar declarações com o intuito de 

comprometer indivíduos, governos e instituições nas causas da sustentabilidade. Entre as 

diversas iniciativas e declarações de compromisso com a inclusão da sustentabilidade na 

educação mais conhecidas estão:  
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 The Stockholm Declaration on the Human Environment, de 1972; 

 Declaração Tbilisi, de 1977; 

 Declaração Talloires da University Leaders for a Sustainable Future, de 1990; 

 Halifax Action Plan for Universities – conferência “Criando um Futuro Comum” em 

dezembro de 1991; 

 Conferência das Nações Unidas de 1992 e seus desdobramentos: Capítulo 36 da 

Agenda 21 sobre a Promoção da Educação, Ensino e Conscientização Pública e a 

Declaração de Kyoto; 

 Swansea Declaration of the Association of Commonwealth Universities, de agosto de 

1993; 

 Copernicus University Charter for Sustainable Development – conferência de 

reitores europeus em 1993; 

 Student Charter for a Sustainable Future – das uniões estudantis do Reino Unido de 

1995; 

 Declaração Thessaloniki – conferência internacional sobre ambiente e sociedade: 

educação e conscientização pública para a sustentabilidade, de 1997; 

 Global Higher Education for Sustainability Partnership (GHESP), formada pela 

UNESCO em 2000; 

 Lüneburg Declaration – da Universidade Lüneburg, 2001. 

 Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, lançada pelas Nações 

Unidas em 2002, para o período entre janeiro de 2005 e dezembro de 2014. 

 

Wright (2004) afirma que mais de mil presidentes e vice-chanceleres de 

universidades do mundo todo já assinaram as seguintes declarações: Halifax, Swansea, 

Copernicus Charter, Talloires, Kyoto e Lüneburg. A AASHE (Association for the 

Advancement of Sustainability in Higher Education) já incluiu em seu rol mais de 500 

faculdades e universidades dos Estados Unidos e Canadá interessadas no processo da 

sustentabilidade. E, de acordo com a University Leaders for a Sustainable Future (ULSF, 

2002), a Talloires Declaration of University Leaders for a Sustainable Future (Declaração 

Talloires dos Líderes Universitários para um Futuro Sustentável) já foi assinada por mais de 

280 instituições de ensino superior em 47 países nos cinco continentes, comprometendo-se os 

signatários a operacionalizar atividades e iniciativas curriculares associadas ao 

desenvolvimento sustentável em seus campus e cursos. 
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A Conferência das Nações Unidas ocorrida no Rio de Janeiro em 1992 trouxe um 

importante marco para a educação para a sustentabilidade. Dentre os documentos mais 

reconhecidos resultantes da conferência estão a Declaração de Kyoto e a Agenda 21. A 

Declaração de Kyoto de 1993, adotada por 90 universidades do mundo todo, desafiava a 

educação superior a conscientizar-se sobre a relevância do tema e de sua inserção nos 

currículos das instituições de ensino superior. Já o Capítulo 36 da Agenda 21 é dedicado a 

promover a educação, a consciência pública e o treinamento para o desenvolvimento 

sustentável. A Agenda 21 reforçou a necessidade da educação ambiental e da educação para o 

desenvolvimento serem temas transversais em todas as políticas e práticas da educação 

(UNITED NATIONS, 1992, p. 221). Este esforço foi resultado de uma longa negociação 

envolvendo mais de 178 países. É considerada um feito significativo no sentido de ter provido 

a base para educadores e influenciadores políticos começarem a desenvolver uma prática de 

educação para sustentabilidade mais coerente. 

Dez anos após a reunião no Rio, a Conferência das Nações Unidas de 2002 em 

Johanesburgo, voltou a colocar o tema da educação para sustentabilidade no topo da lista. O 

foco da conferência era estimular os estados membros a aumentarem os esforços e revitalizar 

a agenda do desenvolvimento sustentável. Segundo o relatório da UNESCO (2003): 

 

A educação para o desenvolvimento sustentável passou a ser vista como um 

processo de aprendizagem de como tomar decisões que consideram o futuro a 

longo prazo [...]. Isto representa uma nova visão da educação, uma visão que 

auxilia pessoas de todas as idades a entenderem melhor o mundo em que vivem, 

compreendendo a complexidade e a interconexão dos problemas [...]. A visão de 

que educação enfatiza uma abordagem holística e interdisciplinar para o 

desenvolvimento do conhecimento e de habilidades necessárias para um futuro 

sustentável, tanto quanto mudanças em valores, comportamentos e estilos de vida. 

(UNESCO, 2003, p.4)       

 

Votada em dezembro de 2002, a Resolução 57/254 instituiu a Década das Nações 

Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, de janeiro de 2005 a dezembro de 

2014. A UNESCO ficou responsável pela promoção da década e por desenvolver um esquema 

de implantação. A UNECE, com base no documento, se encarregou da dinâmica de 

implantação, a qual abriu caminho para cada um dos membros desenvolver uma estratégia 

adequada ao seu país. 

Esse breve panorama histórico enfatiza a crescente relevância do tema educação para 

sustentabilidade. Não há dúvidas de que agências intergovernamentais fomentam a discussão 
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da necessidade de transformação da educação, mas, conforme apontam diversos autores, a 

operacionalização da educação para a sustentabilidade só é viável a medida que se repense o 

papel de educadores e docentes como agentes de mudança (ANACLETO; BOSZCZOWSKI; 

FERNANDES, 2009; KEARINS; SPRINGETT, 2003; TILBURY, 2004).   

 

 

2.2.2 O papel da educação superior e a proposta da educação para a sustentabilidade 

 

 

Diversos autores levam a crer que os contextos político, social, econômico, cultural, 

científico e tecnológico atuais direcionam o olhar para um novo mundo, exigindo uma 

reflexão crítica sobre as práticas educacionais e sobre os modelos que as fundamentam. A 

proposta da educação para a sustentabilidade vem a encorajar mudanças de comportamento 

que criem um futuro sustentável em termos de integridade ambiental, viabilidade econômica e 

justiça social para as gerações presentes e futuras (ANACLETO; BOSZCZOWSKI; 

FERNANDES, 2009).  

Para Tilbury (2004) a UNESCO reconheceu explicitamente o papel crítico da 

educação superior em promover oportunidades para a aprendizagem social e mudança rumo 

ao desenvolvimento sustentável no relatório “Education for Sustainability: from Rio to 

Johanesburg” (UNESCO, 2003). Para a autora o relatório apóia formas de aprendizagem 

socialmente críticas que possam influenciar as transformações necessárias ao mundo, bem 

como identifica a necessidade de uma educação que questione os modelos mentais correntes 

(TILBURY, 2004, p. 99). 

Corcoran e Wals (2004, p.3, tradução nossa) afirmam que a educação superior deve 

responder aos tempos de crises em que estamos vivendo: o “escopo e amplitude dos impactos 

negativos causados por pessoas formadas nas universidades sobre os sistemas naturais que 

sustentam a Terra são sem precedentes”. De acordo com Clugston (2004), a educação superior 

é imbuída pela sociedade com a missão de questionar a realidade e desenvolver novos 

conhecimentos, habilidades e valores e preparar cidadãos e trabalhadores competentes, que 

possam contribuir para um mundo melhor. Ainda para este mesmo autor, educação superior 

não só tem a responsabilidade de ensinar sobre os problemas sociais, mas a academia precisa 

participar e liderar debates teóricos e experimentação prática (CLUGSTON, 2004). 
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Autores que analisam a proposta de uma educação para a sustentabilidade partem da 

premissa que a educação vigente não responde adequadamente aos problemas modernos. Eles 

reconhecem que a educação ambiental tal como tem sido aplicada nas últimas décadas não 

apresentou os resultados esperados, nem tem se mostrado capaz de atender à crescente 

complexidade da crise contemporânea (LIMA, 2003). Nesse sentido, esses autores acreditam 

que apenas com uma mudança de paradigma será possível responder adequadamente aos 

problemas (ORR, 2004; STERLING, 1996, 2001, 2004; TILBURY, 2004; ALMEIDA, 2002; 

LIMA, 2003) 

Esta é a posição, por exemplo, de Sterling (1996), que afirma que, apenas se houver 

uma mudança completa no paradigma geral da educação (e por conseqüência na sociedade), é 

que poderemos responder adequadamente aos desafios da sustentabilidade. Para ele, a 

educação em si é geralmente parte do problema: “Longe de ser um agente de mudança, a 

educação dominante encoraja o individualismo, estilos de vida e padrões de consumo 

insustentáveis, diretamente ou por default” (STERLING, 1996, p. 18, tradução nossa).  

Sterling (1996) parte da análise da visão dominante tecnocrata e justapõe a mesma à 

visão ambientalista. Ao final conclui que a educação para sustentabilidade constitui-se de um 

novo paradigma, que deve conciliar as duas visões. Na visão tecnocrata (também endereçada 

pelo autor de tecnocêntrica, dominante, materialista, reducionista), a sustentabilidade é vista 

apenas como uma questão de fazer ajustes às atividades humanas. Do outro lado do espectro, 

a visão ambientalista radical (também caracterizada pelo autor como amplamente 

democrática, integrativa, preocupada com o social) representa uma reformulação fundamental 

dos padrões da atividade humana, a qual integra a sustentabilidade ecológica com justiça 

social e enxerga sustentabilidade como uma metáfora promissora de transformações 

estruturais e pessoais. Perante a estas duas tensões, um paradigma culturalmente mais 

sustentável para a educação deve ser discutido, com elementos que se sobreponham às duas 

visões, mas também como uma nova orientação.  

A figura 2 representa as tensões e as relações existentes entre as duas posições 

extremas e o modelo sugerido por Sterling (1996) sobre as influências na educação para a 

sustentabilidade. Observa-se que o autor constrói a idéia de educação para sustentabilidade 

fora do paradigma social dominante (PSD) e também fora do novo paradigma ambiental 

(NPA). De um lado, o paradigma dominante não leva em consideração a necessidade de 

rompimento com a visão tecnocrata e tecnocêntrica. De outro lado, o paradigma da educação 

ambiental radical utópica não dá conta das diversas forças sociais, éticas e culturais, ao 

apresentar uma visão fundamentalmente ecológica.  
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Figura 2: Influências na educação para a sustentabilidade 

Fonte: STERLING, 1996, tradução nossa 
 

  

 

O que Sterling (1996) está defendendo é que nem a educação dominante 

(mainstream) nem a educação ambientalista radical conseguiram encontrar respostas 

adequadas às crises e problemas modernos. Nesse sentido, é necessário encontrar novos 

modelos e novas abordagens para a educação – a educação para a sustentabilidade parece ser 

o que permite atingir tal potencial.  Na expressão de Edwards (2005), a educação para a 

sustentabilidade é a “catalisadora” no entendimento da natureza dinâmica da sustentabilidade. 

Sterling (1996) argumenta que o conceito de educação para sustentabilidade implica 

em algumas condições primárias e que estão inter-relacionadas. O Quadro 2 abaixo demonstra 
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um sumário das características da educação para a sustentabilidade conforme proposto por 

Sterling.   

 

 

Quadro 2: Características da Educação para a Sustentabilidade 

Características da Educação para a Sustentabilidade 

Contextual Sintonizada e comprometida em tratar as crises da modernidade. A 

medida do possível, aplicada e baseada no contexto social, econômico, 

ambiental e geográfico. 

Inovadora e 

construtiva 

Inspirada pelo pensamento pós-moderno em diversos campos de 

conhecimento (incluindo ciências, ética, política, economia, design, 

psicologia) 

Focada e 

inspirada 

Baseada, mas não limitada, no desenvolvimento social e ecologia 

humana, equidade e futuro, em uma abordagem holística. 

Holística e 

humana em 

escala 

Reconhecendo que todas as dimensões educacionais tais como 

currículo, pedagogia, estruturas, organização e ethos se afetam 

mutuamente e devem ser vistos como um todo consistente. 

Integradora Maior ênfase na pesquisa interdisciplinar e transdisciplinar (transversal) 

refletindo que nenhum tema, fator ou problema existe em isolamento. 

Orientada ao 

processo ao invés 

de orientada ao 

produto 

Reavalia a educação e aprendizagem como intrínsecas à vida. Desta 

forma é engajada e participativa com ênfase no aprender ao invés do 

ensinar. Em particular valoriza a pesquisa-ação com ênfase na reflexão 

crítica, aprendizagem experimental e domínio democrático. 

Crítica Atenta ideologicamente e crítica socialmente. Reconhecendo que 

nenhum valor educacional é neutro politicamente.  

Equilibrada Procurando o balanço entre os dois paradigmas existentes. Inclui 

aspectos pessoais, tais como conhecimento e valores, racionalidade e 

intuição, e aspectos coletivos, tais como economia e ecologia, presente e 

futura, local e global, individual e comunitário. 

Sistêmica e 

conexa 

Colocando ênfase na relação e nos padrões, encorajando a consciência 

sistêmica participativa. 

Ética Alimentando a sensibilidade ética normativa, que vai além do pessoal e 

imediato e incentiva o senso de participação e solidariedade com o 

outro, seja este pessoa, ambiente ou espécie. 

Intencionada Explorando, testando, criticando e alimentando os valores e alternativas 

da sustentabilidade, com o propósito explícito de promover mudança. 

Inclusiva e ao 

longo da vida  

Incluindo indivíduos em todas as áreas da vida e estendendo-se por 

todas suas vidas. 

Fonte: baseado em Sterling, 1996, p. 22-24. Tradução nossa.  

 

 

Os elementos apontados por Sterling (1996) como características da educação para a 

sustentabilidade convergem para uma educação participativa, holística. O autor especifica 

que, para ser holística, há a necessidade de reconhecer que todas as dimensões educacionais 
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tais como currículo, pedagogia, estruturas, organização e ethos se afetam mutuamente e 

devem ser vistas em conjunto.  

Além de Sterling, outros autores também afirmam que a educação para 

sustentabilidade é um processo interdisciplinar que demanda abordagens participativas e 

holísticas. Estes mesmos autores sustentam que a educação para a sustentabilidade possui uma 

agenda transformativa que requer e, muitas vezes, impulsiona mudanças profissionais, 

curriculares e até mesmo estruturais (TILBURY, 2004; JONES; SELBY; STERLING, 2010).  

Jacobi (2005), por exemplo, defende que o processo educativo deve ser capaz de 

formar um pensamento crítico, criativo e sintonizado com a necessidade de propor propostas 

para o futuro, de analisar as relações complexas entre os processos naturais e sociais e de 

atuar no ambiente em uma perspectiva global, respeitando as diversidades sócio-culturais. O 

processo educativo deve então estimular a reflexão sobre os valores individuais e coletivos e 

promover novas atitudes e comportamentos, que levem em consideração o respeito às pessoas 

e ao meio ambiente. Ainda de acordo com Jacobi (2005), o caminho para uma sociedade 

sustentável é traçado na medida em que se desenvolvem práticas educativas que introduzam 

atitudes reflexivas sobre os efeitos gerados pelas ações e pelas atitudes utilitaristas dos 

indivíduos. Trata-se, sobretudo, da formação de novas mentalidades, conhecimentos e 

comportamentos. Nesse sentido Jacobi (2003) afirma que: “[...] a educação ambiental assume 

cada vez mais uma função transformadora, na qual a co-responsabilização dos indivíduos 

torna-se um objetivo essencial para promover um novo tipo de desenvolvimento – o 

desenvolvimento sustentável” (JACOBI, 2003, p. 193).  

Springett e Kearins (2005, p. 145) endossam as seguintes características da educação 

para o desenvolvimento sustentável: 

 Interdisciplinar e holística em sua abordagem; 

 Guiada por valores e com pressupostos explícitos a fim de que possam ser 

examinados, debatidos, testados e aplicados; 

 Deve fortalecer a atuação participativa através do pensamento crítico e da solução de 

problemas; 

 Utilização de abordagens multi-métodos em conjunto com diversas pedagogias de 

ensino; 

 Processos inclusivos e participativos de tomada de decisão devem ser empregados a 

fim de que os aprendizes participem das decisões sobre o que aprendem; 
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 A educação para sustentabilidade ou para o desenvolvimento sustentável deve levar 

em conta problemas relevantes, local e globalmente, e empregar a linguagem dos 

aprendizes. 

 

Vale a pena mencionar também a visão do programa do Australian Research 

Institute on Education for Sustainability (ARIES), iniciativa do governo da Austrália, que 

aponta os seguintes componentes para a educação sustentável: visão de um futuro melhor, 

pensamento crítico e reflexão, participação, parcerias para mudança e pensamento sistêmico 

(ARIES, 2010). Por visão de um futuro melhor, entende-se que a educação para a 

sustentabilidade deve promover o estabelecimento de metas de longo prazo conjugadas com 

ações imediatas a fim de motivar indivíduos a agir, identificando diferentes significados e 

níveis de relevância e dando a direção a seguir. Para o programa ARIES, o pensamento crítico 

deve desafiar e questionar os pressupostos que delineiam a sociedade, conhecimentos e 

opiniões estabelecidas, de forma que modos alternativos de pensar e de agir sejam 

desenvolvidos. A participação vai além da simples consulta, ou seja, na educação para a 

sustentabilidade indivíduos devem ser envolvidos na análise, no planejamento e na decisão. A 

participação possibilita a capacitação e autonomia para tomada de ação e decisão. As 

parcerias para mudanças promovem o senso de propriedade e o compromisso através de 

oportunidades formais e informais de aprendizado. O pensamento sistêmico identifica 

conexões e relações mudando a visão de objetos para processos, integrando técnicas de gestão 

e de tomada de decisão (ARIES, 2010).   

Sumarizando os pontos que foram discutidos até aqui pode-se dizer que há uma 

convergência de argumentos na literatura de que a educação dominante não trata, em geral, 

dos temas da sustentabilidade, ou quando trata, o faz de uma maneira “fraca”. A educação 

ambiental tradicional, por vezes, apresenta uma abordagem fragmentada e acrítica da questão 

socioambiental. Tal educação ambiental, ao “[...] aplicar metodologias disciplinares, não 

participativas e de baixa criatividade e ao propor respostas comportamentais e tecnológicas 

para problemas de maior complexidade” não responde às necessidades urgentes de 

preservação socioambiental e de expectativas de mudança (LIMA 2003).  

Ao conceber a educação para sustentabilidade como uma nova proposta de 

ensino/aprendizagem, incorporar os princípios do desenvolvimento sustentável ao currículo 

acadêmico e às instituições de ensino pressupõe-se o uso de estratégias e práticas 

educacionais diferenciadas. Um número de fatores aponta para a interdisciplinariedade e a 

transdisciplinariedade do currículo (currículo transversal) como bases fundamentais da 
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educação para a sustentabilidade. Além disso, a educação sustentável, ao contrário da 

educação formativa/tradicional, ocorre em situações vivenciais, se dá ao longo da vida e tem 

como autor central o aprendiz (SPRINGETT, 2003 e 2005; STERLING, 1996; ORR, 1992). 

 

 

2.2.3 Da educação sobre o ambiente à educação sustentável 

 

 

Autores têm se dedicado a mostrar como a educação ambiental e a educação 

sustentável possuem raízes comuns, como é o caso de Gadotti (2005 e 2009), Barbieri e Silva 

(2011), Bolscho e Hauenschild (2006). 

Gadotti (2009, p. 2) parte da história da ecopedagogia, ou pedadogia do 

desenvolvimento sustentável e afirma que a mesma “tem tudo a ver com uma educação para a 

sustentabilidade”. Para o estudioso, a história da ecopedagogia apareceu inicialmente num 

estudo realizado pelo Instituto Latino-americano de Pedagogia da Comunicação em 1994. Os 

apoiadores da ecopedagogia se apoiaram no fato de que a pedagogia do desenvolvimento 

sustentável como vinha sendo divulgada não tinha a “abrangência necessária para se constituir 

numa grande inovação na teoria da educação”. O conceito de ecopedagogia para Gutiérrez e 

Prado (1998, apud GADOTTI, 2009) inclui a aprendizagem cotidiana, a pedagogia da vida. O 

movimento da ecopedagogia se intensificou e ganhou novos desdobramentos, que só teria 

sentido num projeto alternativo global e com preocupações que vão além da preservação da 

natureza ou dos impactos das sociedades humanas na natureza. Gadotti (2009) defende que a 

ecopedagogia não se opõe à educação ambiental, mas antes, “para a ecopedagogia a educação 

ambiental é um pressuposto básico”.  

Barbieri e Silva (2011) apresentam os principais eventos que levaram ao surgimento 

de uma concepção de educação ambiental associada ao movimento do desenvolvimento 

sustentável. Para os dois pesquisadores “a concepção de educação ambiental é componente 

essencial do movimento pelo desenvolvimento sustentável, que ganhou popularidade, em 

escala mundial, desde a última década do século passado”. Barbieri e Silva (2011) afirmam 

que no Brasil a legislação sobre a educação ambiental foi amplamente inspirada nos preceitos 

do movimento da educação ambiental (essa questão será explorada no item de tendências 

regionais). Os autores defendem que, apesar das duas concepções de educação (ambiental e 

para o desenvolvimento sustentável) serem diferentes, as mesmas se complementam.  
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2.2.4 Os estágios de aprendizagem e a educação sustentável 

 

 

Baseado nos estudos de Riordan e Voise (apud STERLING, 2004) que definiram 

quatro passos na transição para a sustentabilidade caracterizados por mudanças nas políticas 

públicas e ambientais, e nos graus de consciência pública, Sterling (2004) propõe um paralelo 

entre a aprendizagem social (social learning response) e a resposta educacional (educational 

response). Assim, o autor classifica em quatro os estágios de aprendizagem da 

sustentabilidade pela educação (e pela sociedade, no sentido mais amplo): nenhuma resposta, 

acomodação, reformulação e transformação. O Quadro 3 reflete o modelo conforme proposto 

por Sterling (2004): 

 

 

Quadro 3: Estágios de aprendizagem quanto ao desafio da sustentabilidade 

 Tipo de resposta Mudança resultante Tipo de aprendizagem 

1 
Nenhuma 

resposta 
Nenhuma mudança 

Negação/ignorância (não há 

aprendizagem) 

2 Acomodação Aparência verde Adaptativa 

3 Reformulação Reforma séria Adaptação crítica reflexiva 

4 Transformação 
Redesenho de todo o 

sistema 
Transformativa 

Fonte: STERLING (2004), p. 57 

 

 

O primeiro estágio é aquele em que não há nenhuma resposta, ou se há, é apenas uma 

consciência mínima. Pode representar ignorância sobre os desafios da sustentabilidade ou 

uma negação à mesma. O segundo estágio prevê “empurrar para dentro”, ou forçar idéias 

sobre sustentabilidade, sem, contudo, provocar mudanças significativas. A mudança 

provocada é o que Sterling chama de primeira ordem, adaptativa, e não causa instabilidade ao 

paradigma dominante. O terceiro estágio é aquele em que as idéias da sustentabilidade passam 

a ser “embutidas” e as mudanças que ocorrem passam a ser significativas. São mudanças de 
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segunda ordem segundo Sterling, e as respostas de aprendizagem são crítico-reflexivas e 

levam ao questionamento do paradigma dominante. O quarto estágio ou nível transformativo 

pressupõe reavaliação consciente de pressupostos que levam a uma mudança de paradigma.  

Para Sterling (2004) os estágios ou níveis de (resposta de) aprendizagem podem ser 

vistos como consecutivos, nos quais os aprendizes da sustentabilidade se movem numa 

progressão que não é linear e nem simples. Além disso, mudanças para além do estágio 3 

requerem “[...] um grande envolvimento e aprendizagem de múltiplos atores, e, em especial 

de responsáveis por políticas públicas, gestores e consultores que moldam instituições e 

organizações [...]” (IBIDEM, p. 58, tradução nossa). O Quadro 4 relaciona respostas sociais e 

educacionais para a sustentabilidade, conforme proposto por Sterling. 

 

 

Quadro 4: Comparação entre estágios de resposta social e educacional para sustentabilidade 

Transição para 

sustentabilidade 
Resposta 

Estado da 

sustentabilidade 
Estado da educação 

1 Muito fraca 
Negação, rejeição ou 

mínima 

Sem mudança (ou 

simbólica) 

Sem mudança (ou 

simbólica) 

2 Fraca Forçada Reforma cosmética 
Educação sobre a 

sustentabilidade 

3 Forte Embutida Séria mudança 
Educação para a 

sustentabilidade 

4 Muito forte 
Reconstruída ou 

reprojetada 
Totalmente integrada Educação sustentável 

Fonte: STERLING (2004) p. 58 

 

 

Em termos de instituições de ensino, e do sistema educacional como um todo, no 

estágio de acomodação percebe-se que as respostas e mudanças são apenas adaptativas e 

quantitativas, ocorrem dentro dos limites do modelo educacional pré-existente e buscam 

melhorar sua eficiência, sem, contudo, questionar ou alterar os valores educacionais básicos já 

estabelecidos. Há um efeito mínimo sobre a instituição, sobre os valores e comportamentos de 

professores e estudantes. Frequentemente percebem-se movimentos para a adição de 

conceitos da sustentabilidade em partes do currículo ou de disciplinas específicas voltadas a 

algum tema da sustentabilidade. O termo que se emprega aqui é o de educação “sobre” 

sustentabilidade ou aprendizagem “sobre” mudança.  
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No estágio de reformulação a instituição começa a “embutir” as idéias da 

sustentabilidade aos sistemas existentes. Os conteúdos têm uma cobertura mais coerente e 

outras habilidades são percebidas para tornar a instituição e suas operações “verdes”. Já há um 

reconhecimento pela instituição da inadequação e das contradições do paradigma educacional 

dominante e da necessidade de mudanças mais profundas. Neste estágio percebem-se 

mudanças em termos de políticas e práticas. O termo que se emprega aqui é o de educação 

“para” sustentabilidade e educação “para” mudança (IBIDEM).  

O estágio de transformação prevê mudanças transformadoras e reflexivas, baseadas 

nos princípios da sustentabilidade e do reconhecimento da necessidade de mudança de 

paradigma (IBIDEM). As mudanças enfatizam o processo e a qualidade da aprendizagem, a 

qual passa a ser vista como um processo essencialmente crítico, reflexivo e participativo. A 

mudança se dá em direção à aprendizagem “como” transformação e envolve o indivíduo 

como um todo e também a instituição como um todo. O significado de sustentabilidade e 

viver sustentavelmente é continuamente explorado e negociado (IBIDEM). Segundo Sterling 

(2004, p. 60, tradução nossa), este estágio é “[...] o mais difícil de se atingir, particularmente 

no nível educacional, pois geralmente conflita com estruturas, valores e metodologias 

existentes e não pode ser imposto”.  O termo descritivo desse estágio é educação “como” 

sustentabilidade ou “educação sustentável”.  

Sintetizando-se o proposto por Sterling, pode-se afirmar que há alguns passos para a 

educação sustentável, sendo que a mudança de uma educação formal/tradicional para uma 

educação sustentável não é simples e nem linear. O autor propõe um modelo baseado em 

estágios consecutivos a fim de explicar, didaticamente, sua concepção de como evolui a 

transformação. Nos estágios mais iniciais a aprendizagem e a mudança que ocorrem buscam 

melhorar a eficiência do modelo educacional existente, sem contudo alterar o paradigma e 

valores já estabelecidos. Nos estágios avançados as mudanças que ocorrem não são apenas 

instrumentais, mas sim, transformadoras e envolvem aprendizado reflexivo e crítico, 

autonomia e criatividade. Apesar dos estágios terem sido concebidos como consecutivos, a 

movimentação dos aprendizes de sustentabilidade entre os mesmos não é simples e nem 

linear. E, a despeito de todos os estágios de transformação serem importantes, é somente nos 

mais avançados que começam existir respostas factíveis aos complexos desafios da 

sustentabilidade.  
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2.2.5 Sustentabilidade, ensino superior e gestão universitária 

 

 

A natureza da sustentabilidade e o prospecto da insustentabilidade requerem uma 

mudança epistemológica fundamental e, portanto, mudança na educação. 

Mudanças são necessárias no currículo, pedagogia, políticas e estruturas 

institucionais (CORCORAN, 2010, tradução nossa). 

 

 

Entendida a proposta da educação para a sustentabilidade, resta compreender o que 

levaria as instituições de ensino superior a adotarem as práticas da sustentabilidade, bem 

como ocorre a operacionalização das mesmas. 

Segundo Shriberg (2002), a maior parte das razões para se inserir sustentabilidade 

nos currículos do ensino superior fundamenta-se no fato de que educação é a maior indústria 

no mundo, e por isto tem poder, potência e obrigação. Abaixo, uma síntese das razões 

apontadas pelo pesquisador para a instituição de ensino tornar-se sustentável (SHRIBERG, 

2002, p. 55-57): 

 Expertise/habilidade: as instituições de ensino superior são as mais capacitadas para 

liderar a sociedade rumo à sustentabilidade; são as instituições que possuem menor 

pressão fiscal em relação a outras grandes instituições; são as que possuem o 

expertise, os recursos e alavancagem para provocar progresso significativo à 

sustentabilidade.    

  Obrigação social/ética: faculdades e universidades têm a obrigação moral em tratar 

de temas de sustentabilidade. 

  Modelos: as instituições de ensino superior desempenham papéis ímpares em 

estabelecer tendências na sociedade. 

  Causadores de problemas: os defensores da sustentabilidade e teóricos afirmam que 

o paradigma social atual é amplamente criado e reforçado pela educação superior de 

duas maneiras: sendo a primeira o fato de o corpo docente e o discente da graduação 

e pós-graduação não estarem preparados para a sustentabilidade; e a segunda, o fato 

de a própria universidade ser causadora de impactos ambientais.   

  Benefícios à imagem: ao incorporar princípios de sustentabilidade as instituições de 

ensino superior podem obter benefícios à reputação. 
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O artigo de Alabaster e Blair (1996) intitulado Greening the University (“Tornando a 

universidade verde”) faz uma análise das universidades britânicas, quanto ao progresso da 

integração de perspectivas ambientais no lado corporativo das universidades. A expressão 

“tornar verde” é comumente utilizada para descrever os esforços de tal integração. Os autores 

apontam os seguintes fatores para as mesmas se tornarem mais “verdes”: 

Conformidade legal – para muitas instituições o estímulo imediato é estar em conformidade 

com a legislação ambiental. A vantagem dessa abordagem é a rápida absorção pelas 

instituições da agenda ambiental. A desvantagem é que nem todos os componentes 

relacionados à sustentabilidade estão presentes na legislação ambiental.  

Diminuição de despesas – esta é uma oportunidade real para as universidades. Ao investirem 

em tecnologias e instalações mais modernas a economia é potencialmente grande, 

especialmente levando-se em conta que a maior parte das instalações e instituições de ensino 

são amplas, obsoletas e com design ultrapassado, além do fato de as universidades 

consumirem enormes quantidades de suprimentos, tais como papel. 

Considerações sociais – elemento qualitativo, porém tangível, representa o papel que a 

universidade tem nas comunidades locais e com sua força de trabalho. Especialmente com a 

legitimização dos princípios e práticas do desenvolvimento sustentável, há uma maior 

aceitação de que questões de justiça e igualdade social devam ser adotadas. 

Expectativas da força de trabalho – uma disparidade muito grande entre o que se ensinava e o 

que se praticava nas instituições de ensino ficou mais perceptível ao se introduzir um leque 

mais amplo de cursos de educação e de gestão ambiental. Isto fez surgir uma pressão clara por 

parte do corpo discente, docente e de apoio administrativo de que a prática deve seguir o 

discurso. Há uma expectativa de que a instituição esteja implantando sistemas de gestão 

ambiental, monitorando seu progresso e tornando pública a informação sobre o mesmo. 

Ter um currículo mais “verde” – há uma necessidade urgente de força de trabalho 

alfabetizada ecologicamente. Mas apenas tornar o currículo mais verde não é aceitável se as 

práticas institucionais não suportarem os elementos básicos da sustentabilidade em todos seus 

aspectos.  

Apesar de linhas de pesquisa buscarem definir o que é um “curso superior 

sustentável”, ou se uma faculdade ou universidade já se tornou “sustentável”, a revisão de 

literatura a respeito do tema leva a concluir que há, pelo menos, uma condição mínima 

necessária para identificar se a instituição é ou não sustentável: o reconhecimento por todos 

que ali trabalham, ou estudam, de que a mesma tem um papel central na contribuição à 

sustentabilidade ou “insustentabilidade” do planeta. Uma instituição sustentável reconhece 
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sua contribuição a partir de suas declarações oficiais, das auditorias a que se submete e por 

outros meios de comunicação utilizados com a finalidade de deixar clara sua posição quanto à 

sustentabilidade, e qual seu caminho para um futuro sustentável (SHRIBERG, 2002; ULSF, 

2002). Instituições “sustentáveis” estabelecem metas explícitas para sua integração com 

comunidades e com o meio ambiente e reconhecem que há uma interdependência entre os 

mesmos. 

Há claras justificativas e motivos para que as IES tornem-se sustentáveis. A questão 

passa a ser como operacionalizar a sustentabilidade. A maneira pela qual diversas IES estão 

desenhando seus modelos de como se tornar sustentáveis ou de incluírem sustentabilidade em 

seus cursos são as mais diversas e variadas. Ao redor do mundo todo tanto universidades 

quanto faculdades têm contado seus cases de ensino sobre o assunto. Segundo Leal Filho 

(1999) e Clugston (1999), as abordagens para sustentabilidade diferem de campus para 

campus, país para país, política para política e de declaração para declaração. Lozano-García, 

Huisingh e Fabián (2009) afirmam que não há uma resposta simples e única: a estratégia de 

incorporação depende de muitas variáveis, endógenas e exógenas à instituição. A UNESCO 

(2005, apud SHALLCROSS; ROBINSON, 2007, p. 144) afirma que saber o que os outros 

estão fazendo em outras partes do mundo é uma significante fonte de aprendizagem, mas que 

as práticas da educação para sustentabilidade não podem ser simplesmente transferidas de 

uma região geográfica para outra, sem levar em conta as diferenças regionais. De forma a 

apoiar a reorientação do ensino, boas práticas de um lugar devem ser adaptadas e modificadas 

para se tornarem relevantes e culturalmente apropriadas em outro local (UNESCO, 2005, 

apud SHALLCROSS; ROBINSON, 2007, p. 144)  

Apesar disso, há princípios e temas em comum à maioria das políticas institucionais 

e declarações nacionais e internacionais de compromisso com a educação para a 

sustentabilidade. Após analisar oito das principais declarações internacionais sobre educação 

para sustentabilidade no período de 1970 a 1998, e de estudar políticas e práticas de treze 

universidades e faculdades americanas e canadenses, Wright (2002) sumarizou em oito os 

temas mais comuns encontrados, que estão discutidos a seguir.  

 

Operações sustentáveis: um dos principais temas discutido pelas políticas das universidades, 

operações (físicas) incluem, em geral, o modus operandi de diversas frentes tais como saúde e 

segurança, listas de ações e tarefas a serem seguidas na conservação de recursos, reciclagem, 

redução do desperdício, operações adequadas ao ambiente. 
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Pesquisa sobre sustentabilidade: inclui o apoio dado às pesquisas acadêmicas voltadas à 

sustentabilidade. Tal apoio pode ser verificado através de declarações das instituições e da 

ajuda financeira aos projetos de pesquisa. 

Alcance público (extensão universitária): além do público interno, as instituições devem se 

situar, quanto à sustentabilidade, junto à comunidade nas quais residem. As faculdades e 

universidades existem não só para que os corpos docente e discente busquem e desenvolvam 

conhecimentos, mas também para que o conhecimento seja aplicado na solução de problemas 

complexos da sociedade. Acredita-se que, para que a mudança ambiental ocorra, são 

necessárias todas as facetas da sociedade – ou seus diversos stakeholders (partes interessadas) 

– estarem, obrigatoriamente, envolvidos. 

Cooperação inter-universitária: a cooperação inter e intra-universitária encoraja as 

universidades a compartilharem informações sobre iniciativas que estão sendo tomadas na 

busca de soluções e políticas de sustentabilidade. Incluem programas de cooperação entre as 

diversas faculdades e unidades de uma universidade e a rede de troca de conhecimento entre 

diversas universidades. 

Parcerias com governo, organizações não governamentais e indústria: com ênfase não menor 

do que os outros itens, as parcerias buscam aumentar a interação entre as IES e outras 

organizações que estejam preocupadas com sustentabilidade. Wright (2004) afirma que há um 

importante reconhecimento de que a instituição de ensino não pode criar mudanças sociais por 

si só. Embora faculdades e universidades sejam realmente agentes de mudança, vemos que as 

declarações deixam claro que há necessidade de cooperação em vários níveis, incluindo 

parcerias com o governo, com organizações não governamentais e com a indústria.   

Alfabetização ecológica: diz respeito ao encorajamento pelas universidades em criar 

programas que desenvolvam a capacitação do corpo docente e, também programas para o 

ensino de sustentabilidade na graduação e pós-graduação. Podem incluir também programas 

de treinamento que incluam workshops, encontros profissionais e acadêmicos, palestras, 

seminários, simpósios, troca de conhecimentos e desenvolvimento de indicadores de sucesso. 

Desenvolvimento de currículo interdisciplinar: relacionado ao tema de alfabetização 

ecológica, está a noção de desenvolvimento de um currículo interdisciplinar. As políticas e 

práticas de diversas instituições privilegiam a inclusão de princípios e conceitos ambientais 

nos currículos de todos os cursos, de maneira interdisciplinar.  

Obrigação moral: ponto de unificação a todas as declarações e políticas estudadas, a 

obrigação moral revela a obrigação moral e ética dos líderes das universidades em promover 

sustentabilidade. 
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O Quadro 5 a seguir demonstra os princípios comuns de sustentabilidade na 

educação superior conforme encontrados por Wright (2004) nas diversas declarações 

estudadas. 

 

 

Quadro 5: Princípios comuns de sustentabilidade nas declarações de ensino superior 

Declaração 
Obrigação 

Moral 

Extensão 

à 

comunidade 

Operações 

Físicas 

sustentáveis 

Alfabeti-

zação 

ecológica 

Desenvolvimento 

de currículo 

interdisciplinar 

Encorajamento 

à pesquisa 

sustentável 

Parcerias 

com 

governo, 

ONGs e 

indústria 

Cooperação 

inter-

universitária 

Tibilisi X X  X  X X  

Talloires X X X X X X X X 

Halifax X X  X   X X 

Kyoto X X X X  X X X 

Swansea X X X X  X  X 

CRE-

Copernicus 
X X  X  X X  

Thessaloniki X X  X X  X  

Lüneburg X X   ½(X) X X X 

Fonte: WRIGHT (2004) p. 13, tradução nossa 

Legenda: X tratado pela declaração, ½ X tratado em parte pela declaração 

 

 

A emergência de temas sugere que há certas prioridades para a sustentabilidade na 

educação superior. As duas temáticas que aparecem em todas as declarações são: obrigação 

moral da instituição em se tornar sustentável e alcance comunitário (também chamado de 

extensão universitária). Outros focos como aprendizagem ecológica e parcerias com diversos 

atores sociais também são populares. Já operações dentro do campus (que incluem a gestão 

operacional, manutenção e preservação do campus físico) e desenvolvimento de um currículo 

interdisciplinar aparecem com menos freqüência, sugerindo que estes podem não ser uma 

prioridade para a maioria das declarações e nem para a agenda da sustentabilidade na 

educação. A identificação das temáticas e relevância oferecem pistas sobre quais são as 

prioridades para se tornar sustentável, a partir do ponto de vista das instituições e dos 

caminhos que as mesmas acreditam que devem seguir. Ainda que estes pontos de atenção 

representem uma visão utópica da educação para a sustentabilidade, são uma constante 

lembrança do que a educação para sustentabilidade no ensino superior deveria ser (WRIGHT, 

2004).  
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Por meio da análise das políticas institucionais e das declarações de compromisso 

com a sustentabilidade é possível identificar as concepções sobre o tema da educação 

superior. Wright (2004) afirma que o fato de a instituição ser signatária ou não de uma 

declaração de âmbito nacional ou internacional, não necessariamente, é um indicador do grau 

em que a IES esteja se dedicando às causas da sustentabilidade. Mas é fato que as 

declarações, sejam nacionais ou internacionais, são tão importantes quanto a política 

institucional: revelam a preocupação e o posicionamento da organização. E, tão significantes 

quanto as declarações externas e as políticas internas, são também os planos de implantação, 

que podem revelar a urgência da mudança e o grau de envolvimento que a entidade está 

pronta para assumir. 

O item 2.3 abordará as tendências que têm sido observadas nas faculdades e 

universidades ao redor do mundo para operacionalizar sustentabilidade, bem como as 

dificuldades e os avanços mais comumente encontrados.   

 

 

2.3 Tendências e formas de inserção 

 

 

Neste item busca-se apresentar um panorama das experiências internacionais de 

introdução da sustentabilidade nos currículos da educação superior, e algumas das iniciativas 

encontradas nas diretrizes educacionais brasileiras, determinadas pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC).  

Ao final do item, discute-se a operacionalização nas escolas de administração, que 

será o foco da pesquisa prática. Conclui-se que a literatura a respeito da educação para 

sustentabilidade se desenvolveu consideravelmente nas últimas décadas, tanto em volume 

quanto em temáticas, levando a crer que sustentabilidade já se encontra em sua “terceira 

onda” nos cursos superiores. Mas, apesar de um cenário global mais promissor, no Brasil, por 

sua vez, a discussão da educação para a sustentabilidade ainda é pouco disseminada, tanto nas 

práticas que relacionam educação e meio ambiente nos cursos de educação superior, quanto 

na literatura que sustenta as discussões acadêmicas a respeito do tema. 
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2.3.1 A terceira onda da sustentabilidade. 

 

 

Wals e Blewitt (2010) realçam, em um recente estudo, exemplos do que chamam de 

“terceira onda da sustentabilidade” (third wave sustainability) em instituições de ensino fora 

da Grã Bretanha. Para os autores, terceira onda da sustentabilidade significa a tentativa da 

instituição em reorientar o ensino, a aprendizagem, a pesquisa e o relacionamento 

universidade-comunidade de tal forma que sustentabilidade passe a ser uma “propriedade 

emergente de suas atividades principais” (WALS; BLEWITT, 2010, p. 56, tradução nossa). A 

primeira onda dizia respeito ao meio ambiente e a segunda onda à questão de tornar a 

universidade verde. Para os autores, a sustentabilidade já deixou de ser uma novela e passou a 

ser uma realidade: eles entendem que já há uma rede de experiências globais, regionais, inter-

regionais e locais sobre experiências de ensino superior da sustentabilidade, que o número de 

encontros e de networks que focam nessa área continua a aumentar e que várias declarações 

sobre sustentabilidade já foram assinadas nos últimos dez anos por reitores, diretores e 

coordenadores das universidades. Todos esses fatores suportam a causa da sustentabilidade ter 

crescido consideravelmente para se tornar uma realidade. Some-se a isto o fato de várias 

publicações internacionais terem surgido com o propósito de apoiar a disseminação do 

conhecimento da área, como é o caso do periódico “International Journal of Sustainability in 

Higher Education” (IJSHE).  

Uma busca rápida de periódicos ou journals internacionais que contivessem a 

palavra sustainable ou sustainability resultou em 20 títulos
2
. Além disso, algumas bases de 

dados de pesquisa já são dedicadas exclusivamente para pesquisas de artigos e referências no 

campo do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade: caso da Green Files e da mais 

recente, Sustainability Reference Center disponibilizada pela EBSCO. De acordo com a 

EBSCO (2010),  

Sustainability Reference Center fornecida pela EBSCO, é um amplo recurso que 

cobre os aspectos da sustentabilidade, e é desenvolvida para especialistas e 

profissionais da informação em sustentabilidade corporativa. [...] Sustainability 

Reference Center oferece conteúdo para mais de 800 publicações incluindo 

periódicos, capítulos de livros, revistas, publicações comerciais, todas elas sobre 

questões de sustentabilidade. Esta base também oferece dez mil artigos adicionais 

focados em sustentabilidade, benchmarks, práticas, selecionadas de centenas de 

publicações técnicas. (EBSCO, 2010, tradução no website da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie) 

                                                 
2
 A lista completa dos 20 títulos encontra-se no apêndice A. 
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Uma análise feita sobre o International Journal of Sustainability in Higher 

Education (IJSHE) por Wals e Blewitt, revelou que, durante os primeiros nove anos da 

publicação do periódico (que iniciou em 2000), a maioria dos artigos focou em questões como 

gestão ambiental, maneiras de como tornar a universidade verde e reduzir a “pegada 

ecológica” da mesma. Nos volumes mais recentes do periódico, artigos focando pedagogia, 

aprendizagem, ensino, parcerias e extensão universitária têm se tornado mais comuns e em 

maior número. O Quadro 6 mostra alguns dos resultados da pesquisa feita por Wals e Blewitt. 

 

 

Quadro 6: Foco temático de artigos publicados nos primeiro nove volumes do IJSHE 

Área No. de artigos % 

Gestão ambiental / pegada ecológica / tornando o campus 

verde 

44 25 

Integração da sustentabilidade em princípios existentes 31 17 

Pedagogia, ensino e instrução 31 17 

Filosofia / princípios / conceitos 19 11 

Extensão comunitária / parcerias 15 8 

Política/aprendizagem organizacional, compromisso 

institucional 

15 8 

Desenvolvimento de programa / currículo 7 4 

Auditoria, avaliação, garantia da qualidade 10 6 

Pesquisa  3 2 

Competências, desenvolvimento professional 3 2 

Total 178 100 

Fonte: Wals e Blewitt, 2010, p. 58 

 

 

 

Nos primeiros volumes do IJSHE os artigos abordavam mais a discussão sobre 

concepções de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, bem como a integração da 

sustentabilidade em disciplinas como química, engenharia, arquitetura e gestão de recursos 

naturais.  A terceira onda da sustentabilidade, segundo Wals e Blewitt, foca precisamente as 

implicações do ensino e aprendizagem da sustentabilidade: a análise dos artigos do IJSHE 
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revela que 31 dos artigos discutem formas alternativas de ensino e aprendizagem associados à 

questão de reorientar o ensino para a sustentabilidade.  

As características encontradas nas abordagens e métodos de ensino nesses artigos, 

segundo Wals e Blewitt (2010) incluem: 

 Aprendizagem interdisciplinar, aprendizagem baseada em projetos; 

 Jogos, simulações em computador, aprendizagem à distância; 

 Estudos de caso, laboratório de negociação; 

 Análise da pegada ecológica, aprendizagem multidisciplinar; 

 Abordagens experienciais, escrita de diários de reflexão pessoais. 

 

Corroborando com as idéias apresentadas por Wals e Blewitt de que sustentabilidade 

já se encontra na terceira onda, os editores Jones, Selby e Sterling (2010), lançaram 

recentemente uma coletânea de artigos, aonde prezaram por uma visão holística de educação 

para sustentabilidade. O resultado foi um livro (Sustainability Education) com a participação 

de 28 autores em 13 estudos de como a sustentabilidade tem sido tratada no currículo superior 

das seguintes áreas: educação, pedagogia, administração, geografia e ciências ambientais, 

saúde e enfermagem, advocacia, artes cênicas, engenharia, mídia e comunicações, teologia, 

trabalho social, design e arquitetura, economia, letras e lingüística e valores. 

A seguir discutem-se tendências e progressos da educação para a sustentabilidade em 

diversas regiões do mundo. 

 

 

2.3.2 Tendências regionais 

 

 

A maior parte das pesquisas relatadas em artigos publicados em periódicos 

internacionais sobre sustentabilidade tem raízes na Europa e nos Estados Unidos, revelando a 

hegemonia econômica e editorial destas duas regiões. A maior parte dos artigos publicados é, 

de longe, originária dessas duas regiões. Mas pesquisas de outras origens tais como Ásia, 

Oceania, América Latina e até mesmo África, têm sido reportadas internacionalmente, com 

focos, muitas vezes, diferenciados (WALS apud WALS; BLEWITT, 2010, p. 59). O Quadro 

7 demonstra a divisão dos artigos de acordo com a região de origem, contidos nos primeiros 

nove volumes do IJSHE, conforme análise feita por Wals e Blewitt (2010). 
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Quadro 7: Distribuição dos artigos dos 9 primeiros volumes do IJSHE por região 

Região  No. de artigos 

América do Norte 38 

Europa 32 

Ásia 8 

Oceania 14 

África 3 

América Latina e Caribe 5 

Total 100 

Fonte: WALS; BLEWITT, 2010, p. 59 

 

 

Apesar de o estudo de Wals e Blewitt cobrir apenas um periódico, a amostra é 

significativa, já que o IJSHE tem sido referência internacional sobre o tema da 

sustentabilidade. 

Os autores atentam para o fato de que, desde 2003, diversos centros de expertise 

regionais foram criados (Regional Centers of Expertize), a partir de negociações advindas da 

Quinta Conferência Ministerial Européia sobre o Meio Ambiente (MOCHIZUKI; FADEVA, 

2008 apud WALS; BLEWITT, 2010). A criação desses centros de expertise tem facilitado e 

encorajado o desenvolvimento regional do tema. Até junho de 2009 já havia 62 centros na 

África, América do Norte, Ásia, Europa e Oriente Médio. Mas na América Latina constava 

apenas um: em Curitiba, Paraná (WALLS; BLEWITT, 2010). Analisa-se agora cada região 

separadamente. 

 

América do Norte 

A maior parte dos artigos advindos do Canadá e dos Estados Unidos publicados nos 

nove primeiros volumes do IJSHE foca temas como: tornar o campus verde, melhoria da 

gestão ambiental e redução da pegada ecológica, segundo Wals e Blewitt (2010). Em geral os 

artigos revelam o intuito das organizações de minimizar os impactos ambientais e sociais 

causado pela gestão operacional do campus, em compras, acessibilidade, energia, resíduos, 
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moradia estudantil e outros. Tais artigos freqüentemente também estão voltados para a 

discussão de como envolver o corpo docente, discente e departamentos de apoio. Contudo, os 

pesquisadores chamam a atenção para o fato de que a educação superior nos Estados Unidos 

não tem dado mostras de um redesenho significativo além da gestão operacional da 

instituição, ou seja, poucas mudanças profundas em direção à sustentabilidade têm sido 

observadas nas instituições americanas. Tal visão também é compartilhada por Calder e 

Clugston (2003), que afirmam que 

Apenas em uma pequena minoria de instituições nos Estados Unidos reitores, 

presidentes, docentes, corpo administrativo e estudantes extremamente motivados e 

comprometidos conseguiram provocar mudanças de forma significativa. Em uma 

grande minoria, há evidências do aumento da eficiência operacional ou da oferta de 

novos cursos de estudos ambientais, mas um autêntico compromisso institucional 

com o desenvolvimento sustentável é raro. (Calder e Clugston, 2003, p. 10009, 

tradução nossa)     

Por vezes, segundo Calder e Clugston (2003), a pressão para a mudança veio, 

sobretudo, de dentro da própria instituição. Apesar da falta de um progresso mais 

transformativo, faculdades e universidades americanas têm adotado iniciativas de 

sustentabilidade em uma ou mais das sete dimensões críticas da vida institucional apontadas 

pelos autores: currículo; pesquisa; seleção, desenvolvimento e recompensa; gestão 

operacional; participação estudantil; extensão e serviços à comunidade; missão, estrutura e 

planejamento. Em termos de currículo, um número crescente de cursos que incorporam 

princípios de sustentabilidade está sendo desenvolvido em diversas disciplinas nos campi 

americanos. De acordo com o relatório State of the Campus Environment (NWF apud Calder; 

Clugston, 2003, p. 10009), estima-se que, em 1995, apenas 400 faculdades e universidades 

norte americanas ofereciam graduação em estudos ambientais e em ciências do meio ambiente 

(de um total de 3.700 instituições de ensino superior). Em 2001, 43% de aproximadamente 

4.100 instituições ofereciam disciplinas obrigatórias ou eletivas em estudos ambientais ou em 

sustentabilidade. No entanto, as disciplinas baseavam-se majoritariamente nos fundamentos 

de biologia e de química, ficando longe de abordagens de gestão, estratégia ou de tomada de 

decisão. Apenas 8% das instituições pesquisadas em 2001 exigiam que todos os estudantes 

tivessem ao menos um curso ligado ao meio ambiente.  

Mas também há registros de abordagens inovadoras na tentativa de ampliar as 

fronteiras disciplinares ou departamentais, segundo Calder e Clugston (2003). Um dos 

exemplos citados pelos autores é o caso da College of the Atlantic, em Bar Harbor, estado do 

Maine. Nesta instituição há apenas o curso de bacharelado em ecologia humana, a abordagem 
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de aprendizagem adotada é fundamentalmente interdisciplinar e exige que todos os estudantes 

matriculem-se em resolução de problemas, com a finalidade de “desenvolver habilidades 

necessárias para realizar contribuições significativas à sociedade” (COLLEGE OF THE 

ATLANTIC apud CALDER; CLUGSTON, 2003, p. 10010, tradução nossa). Outro exemplo 

citado pelos autores é o da Kenan-Flagler Business School da Universidade da Carolina do 

Norte, em Chapel Hill. Esta faculdade lançou em 1999 um curso de administração com área 

de concentração em Empreendimentos Sustentáveis, o qual oferece disciplinas relacionadas a 

investimento urbano, desenvolvimento econômico de minorias, sistemas de gestão 

sustentáveis, marketing social, gestão de ciclo de vida, finanças e sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável. 

Em termos de pesquisas voltadas para sustentabilidade realizadas nos campi, 

segundo Calder e Clugston (2003), grande parte se encontra na área das ciências naturais, 

apesar de que há mostras de progresso no campo das ciências sociais. De acordo com o estudo 

State of the Campus Sustainability (NWF apud CALDER; CLUGSTON, 2003, p. 10012), 

23% das instituições americanas pesquisadas em 2001 ofereciam centros de pesquisa com 

foco em questões ambientais. Porém, não há detalhes quanto ao nível de suporte oferecido 

pelas IES aos centros ou às pesquisas. Há uma forte tendência dos institutos americanos em 

apoiarem pesquisas de tecnologia sustentáveis, como é o caso da Georgia Tech (Instituto de 

Tecnologia da Geórgia), que se destaca como líder na área através do Instituto para a 

Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável (ISTD).  

Quanto à seleção, desenvolvimento e recompensa, raros são os exemplos de escolas 

superiores americanas que diferenciam seus funcionários por suas contribuições ao campo da 

sustentabilidade. Apesar do crescente apoio ao desenvolvimento profissional no campo da 

sustentabilidade dentro dessas instituições, segundo a pesquisa de 2001, não há indicação de 

que haja compensação financeira por desempenhos diferenciados. E também não parece haver 

indicativas de apoio a trabalhos interdisciplinares nos programas avaliados ou esforços 

integrados entre as unidades dos campi, no contexto da sustentabilidade.  

Na gestão operacional dos campi universitários, os progressos das universidades 

americanas têm sido mais expressivos do que os progressos alcançados nas outras dimensões 

institucionais críticas mencionadas por Calder e Clugston (2003). Uma parte da explicação 

vem dos ganhos financeiros imediatos procedentes da diminuição do uso de recursos. 

Segundo os autores, há centenas de exemplos de esforços de conservação de recursos (água, 

energia, materiais consumíveis, etc.). Para se ter uma idéia do potencial de ganhos, os autores 
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citam que o orçamento anual do setor educacional norte-americano excede os duzentos 

milhões de dólares.  

A participação estudantil é uma das dimensões citadas por Calder e Clugston que 

apresenta os maiores desafios. Sem dúvida a participação dos estudantes é central na 

educação para a sustentabilidade e deve ser o foco na expansão do movimento. Os dois 

exemplos citados pelos autores são o da Universidade de Harvard, onde um grupo de onze 

estagiários de diversas unidades da universidade desenvolveu um projeto voltado para a 

introdução de alimentos orgânicos nos refeitórios da universidade em 2001 e o da Associated 

Colleges of the South, que desenvolve um projeto com 16 faculdades com o objetivo de 

aumentar o interesse estudantil nas causas da sustentabilidade. Aparentemente diversas 

iniciativas das instituições encontram problemas de escala, sendo difícil aumentar o número 

de participantes e os valores dos orçamentos direcionados a esforços de sustentabilidade. 

Em termos de extensão e serviços à comunidade, aparentemente as universidades 

americanas têm demonstrado diversos progressos e há inúmeros exemplos de tentativas 

inovadoras de aproximar a universidade da comunidade nas propostas da sustentabilidade 

(CALDER; CLUGSTON, 2003; WALS; BLEWITT, 2010). Os exemplos são os mais 

variados. Calder e Clugston destacam o projeto da faculdade Allegheny no noroeste da 

Pensilvânia, a parceria de 16 faculdades e universidades de Nova Jersey, o Consórcio de 41 

instituições de ensino superior na Pensilvânia e o da Clemson University na Carolina do Sul. 

Na Allegheny 150 estudantes da universidade trabalharam, em 1997, com 100 parcerias 

comunitárias para investigar cursos de águas, exploração de madeira e proprietários de terras, 

com a finalidade de estabelecer reflorestamento sustentável na região. Na Nova Jersey a 

associação de 16 faculdades e universidades culminou com a assinatura de um “pacto de 

sustentabilidade” após vários trabalhos realizados com a comunidade e também na redução de 

3,5% de gases e efeito estufa no ano de 2005.  

A declaração da missão de uma instituição revela sua visão e compromissos 

fundamentais, mas, segundo Calder e Clugston (2003), poucos dirigentes e reitores de 

universidades e faculdades acabam estabelecendo diretrizes dessa ordem. Não obstante, 34% 

das instituições americanas que participaram da pesquisa State of the Campus Sustainability 

de 2001, afirmaram ter uma declaração de compromisso com a sustentabilidade ou uma séria 

intenção de fazê-la.  
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Europa 

Na Europa os relatos de progresso rumo à integração da sustentabilidade no ensino 

superior têm sido bastante variados. Um significativo número de universidades de diversos 

países tem contado seus cases de ensino de como incluir diretrizes sócio-ambientais ao 

currículo e como fazer com que as mesmas façam parte dos princípios institucionais. Os cases 

cobrem universidades na Espanha, Suécia, Finlândia, Holanda, Grã Bretanha, Bélgica e 

Alemanha, entre outras. Há também diversos projetos multinacionais entre países europeus 

dedicados a desenvolver materiais para o ensino e pesquisa do tema. Um projeto de destaque 

é o CO-operation Programme in Europe for Research on Nature and Industry through 

Coordinated University Studies (COPERNICUS), lançado em 1994, após a Conferência dos 

Reitores Europeus (JONES; SELBY; STERLING, 2010). 

Na Alemanha, uma universidade inteira foi criada com o propósito de defender e 

difundir as causas da sustentabilidade: a Lüneburg Univesität. Wals e Blewitt (2010) 

observam que a maior parte das iniciativas de incorporação da sustentabilidade desenvolvidas 

na Alemanha foi resultado de ações individuais das próprias IES, não sendo então resultados 

de leis ou iniciativas governamentais. Na Alemanha predomina um sistema de ensino em que 

os estados são responsáveis pela educação, dessa forma, traçar uma estratégia nacional para a 

educação ou propostas de mudanças unificadas nacionalmente é um grande desafio (WALS; 

BLEWITT, 2010). Esses dois autores mencionam ainda que um fenômeno interessante ocorre 

nesse país: a aparição do conceito de Gestaltungskompetenz (competência de caráter), que tem 

objetivo de articular as qualidades, competências e atributos que os aprendizes necessitam 

para se envolver com as causas da sustentabilidade.  

Gestaltungskompetenz é ainda descrita como a habilidade de “modificar e modelar o 

futuro das sociedades nas quais se habita, participando ativamente no espírito do 

desenvolvimento sustentável” (DE HAAN, 2006 apud WALS; BLEWITT, 2010, p. 61, 

tradução nossa). Para Wals e Blewitt (2010), a Gestaltungskompetenz tem por objetivo 

acomodar um modelo amplamente holístico, histórico e sistêmico de entendimento e de ação 

e há elementos de similaridade entre a Gestaltungskompetenz e a teoria cultural crítica e a 

ecologia. Para os autores, a proposta da Gestaltungskompetenz para a educação inclui a 

necessidade de desenvolver a crítica e a reflexão nos aprendizes, para que esses possam 

refletir e reconhecer os perigos e as conseqüências negativas advindos das relações de poder 

sociais desiguais, da desigualdade econômica, de diferenças de ideologia, uso indevido dos 

recursos naturais e outros.  
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Segundo Michelsen e Adomssent (2007, p. 22, apud Wals e Blewitt, 2010 p. 62) no 

contexto da sustentabilidade, os elementos da Gestaltungskompetenz incluem: 

 Competência em pensar antecipadamente, lidar com a incerteza e com previsões, 

expectativas e planos para o futuro; 

 Competência em trabalhar interdisciplinarmente; 

 Competência em demonstrar percepções culturais imparciais ou compreensivas, ter 

entendimento e cooperações trans-culturais; 

 Competência em participar (de grupos, associações, times, etc); 

 Competência de planejar e implantar (projetos, idéias, ações); 

 Habilidade de sentir empatia, simpatia e solidariedade; 

 Competência de motivar a si mesmo e aos outros; 

 Competência de refletir de maneira distanciada de conceitos individuais e culturais.  

 

Michelsen e Adomssent (IBIDEM) estão falando sobre a constituição do caráter 

pessoal, da personalidade, e enfatizam elementos ligados à ética, à responsabilidade social, à 

sensibilidade cultural. 

Na Alemanha o projeto de educação para o desenvolvimento sustentável 

desenvolvido até 2004 ainda não foi totalmente implantado em todos os estados, muito em 

função d as dificuldades do sistema de ensino alemão mencionadas.  

Na Holanda, desde 1998, a Dutch Foundation for Sustainable Development in 

Higher Education (DHO) vem exercendo significativa influência sobre cada instituição de 

ensino superior daquele país (WALS; BLEWITT, 2010). Com o propósito de desenvolver 

oportunidades de aprendizagem, ambientes e metodologias de aprendizagem inovadoras, o 

DHO trabalha junto aos estudantes no ensino superior na Holanda com o objetivo de fazer 

com que os mesmos ganhem: 

 Compreensão sobre o conceito de desenvolvimento sustentável; 

 Compreensão de como a disciplina pode colaborar para o desenvolvimento 

sustentável; 

 Competência para colaborar com representantes de outras disciplinas; 

 Competência para desenvolver estratégias para trabalhar com o desenvolvimento 

sustentável em suas carreiras futuras (DHO, apud WALS; BLEWITT, 2010, p. 62). 
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Desenvolvimento sustentável foi integrado ao sistema holandês de credenciamento, o 

que significa que o mesmo faz parte do quadro de critérios pelos quais todos os programas e 

cursos da graduação são avaliados e reconhecidos. Segundo Wals e Blewitt (2010), em geral é 

nas instituições de ensino mais politécnicas (ou mais profissionalizantes) que se encontram as 

disciplinas voltadas ao desenvolvimento sustentável, e menos nas faculdades voltadas à 

pesquisa ou aos estudos acadêmicos. 

Segundo Jones, Selby e Sterling (2010), a questão de incluir sustentabilidade como 

obrigatória nos currículos superiores da Inglaterra continua ainda sem uma solução. Em 2005 

foi lançado um documento de consulta, Sustainable Development in Higher Education 

(Desenvolvimento sustentável na educação superior), no qual o Higher Education Funding 

Council for England (Conselho de Educação Superior da Inglaterra) oferecia uma visão e 

estratégia que apoiava a contribuição da educação superior para o desenvolvimento 

sustentável. O documento foi rechaçado pelo então vice-chanceler da Universidade Central da 

Inglaterra, Peter Knight, que argumentou que a proposta do Conselho tirava a última liberdade 

das universidades. Segundo Peter Knight (apud JONES; SELBY; STERLING, 2010, p. 4, 

tradução nossa), “A questão aqui não é se desenvolvimento sustentável é ou não uma boa 

idéia. É sobre os direitos e responsabilidades básicos das universidades e a necessidade de 

salvaguardar a liberdade acadêmica”. Para Knight a responsabilidade da universidade é a de 

ensinar os estudantes a tomarem suas próprias decisões, a partir do exame crítico de políticas, 

idéias, conceitos e sistemas e não a de promover uma ou outra ortodoxia em particular. Uma 

série de embates levou o Conselho a desistir da idéia de tomar resoluções sobre o currículo 

das IES. O vácuo criado pela relutância do Conselho foi parcialmente preenchido pela Higher 

Education Academy (JONES; SELBY; STERLING, 2010). O projeto Education for 

Sustainable Development foi estabelecido pela Higher Education Academy e cobre 24 

disciplinas em centros de desenvolvimento de diversas universidades da Inglaterra, País de 

Gales e Irlanda, com o objetivo de apoiar as instituições a desenvolverem currículo e 

pedagogia que possa desenvolver habilidades e conhecimentos sobre sustentabilidade junto 

aos estudantes. 

Apesar de não existir uma decisão centralizada, as universidades continuam a adotar, 

ainda que individualmente, as causas da sustentabilidade. As universidades de Bradford e de 

Plymouth, por exemplo, têm estado à frente de outras universidades britânicas nas questões de 

sustentabilidade ao adotarem uma abordagem compreensiva e estruturada para o 

desenvolvimento do currículo (JONES; SELBY; STERLING, 2010). Em 2006 a 

Universidade de Bradford lançou uma iniciativa conhecida como “Ecoversity” com o objetivo 
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de introduzir o desenvolvimento sustentável na gestão operacional e na cultura da 

universidade. A iniciativa teve apoio financeiro do Conselho de Educação Superior da 

Inglaterra. Para a UNESCO, o programa desenvolvido pela Universidade de Bradford seguiu 

a abordagem apoiada pela UNESCO enquanto conteúdo, avaliação e pedagogia. A 

Universidade de Plymouth foi condecorada, em 2004, com o título de Centro de Excelência 

em Ensino e Aprendizagem de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, para o período 

de 2005 a 2010.  

O Centro adotou uma abordagem sistemática e sistêmica para o desenvolvimento do 

currículo, além de ter facilitado, no âmbito institucional, uma consulta “ampla e profunda” 

sobre política e plano de ação a serem adotados pela universidade. O desenvolvimento do 

currículo envolveu a fusão dos conceitos, temas e estudos de caso de sustentabilidade, nos 

programas e módulos de graduação e pós-graduação, além da criação de novos módulos e 

programas de sustentabilidade. 

 

África 

Na África, segundo Wals e Blewitt (2010), o programa de parcerias chamado MESA 

(Mainstreaming of Environment and Sustainability in African Universities) foi estabelecido 

em 2004 com o auxílio da UNESCO e a UNEP, com a finalidade de criar uma estrutura para 

que as universidades possam discutir e avançar nas propostas do desenvolvimento sustentável, 

em questões de meio ambiente e de mudanças climáticas. O MESA se constitui de um grupo 

de intelectuais africanos que sugerem que, participar de tal iniciativa não significa apenas se 

envolver em questões retóricas do desenvolvimento sustentável ou participar no 

desenvolvimento de novas estruturas e projetos nas universidades, mas um profundo 

envolvimento na discussão sobre as heranças institucionais remanescentes do colonialismo e 

do neo-colonialismo na África (OKOLIE, 2003 apud WALS e BLEWITT, 2010, p. 64).  

Tal movimento inclui a análise das formas institucionais das atuais universidades, 

tendências contemporâneas, divulgação e privatização dos serviços universitários para a 

sociedade, constituindo-se, portanto, de um projeto muito mais amplo, envolvendo questões 

de democracia, sociedade, cultura e ambiente.  

As prioridades para a renovação do ensino superior na África (UNEP, apud WALS e 

BLEWITT, 2010) são transformar as faculdades e universidades em agentes de 

desenvolvimento capazes de defender as causas locais e regionais e de contribuir para o 

fortalecimento do continente.  
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O programa de parceria MESA sustenta que introduzir a educação para o 

desenvolvimento sustentável junto à corrente dominante envolve todas as três funções 

fundamentais de uma universidade: ensino, pesquisa e alcance comunitário, e que também 

inclui a gestão e estabelecimento de parcerias externas. A incorporação das causas da 

sustentabilidade e meio ambiente pelas IES vem sendo baseada na literatura em valores e 

envolve aprendizagem transformativa e orientação no âmbito social e institucional (UNEP 

2008 apud WALS, BLEWITT, 2010, p. 64). Em 2004, um estudo financiado pela UNEP 

demonstrou que na maioria das universidades africanas as disciplinas que envolviam o 

ambiente eram ensinadas como cursos eletivos (25%) ou como um item dentro de outras 

disciplinas tais como ecologia, hidrologia, climatologia e geografia. Poucos cursos na área de 

advocacia, engenharia e humanidades tinham integrado questões da sustentabilidade ou do 

meio ambiente. Apenas cinco por cento das universidades possuíam uma estrutura 

institucional (do tipo centro de estudos, instituto ou escola) voltada para a natureza 

multidisciplinar da sustentabilidade (UNEP, apud WALS e BLEWITT, 2010, p. 65). 

Em 2007, o Quênia lançou um documento provisório sobre a estratégia de 

implantação da educação para o desenvolvimento sustentável. Um grupo, que incluiu 

representantes de diversos setores, sob a coordenação da National Environment Management 

Authority e da UNESCO, produziu o documento (UNESCO, 2007). A estratégia identificou 

questões, prioridades e capacidades locais e traçou os seguintes objetivos: 

 Aumentar o papel da educação e aprendizagem para a utilização equitativa, eficiente e 

sustentável dos recursos nacionais; 

 Promover educação de qualidade através da aprendizagem diversa e da conscientização 

pública para uma melhor qualidade de vida e meios de vida produtivos; e 

 Promover o ensino e a aprendizagem que inculque valores, comportamentos e estilos de 

vida apropriados para a boa governança e a sustentabilidade. 

 

Uma das autoras mais citadas nos estudos que envolvem países da África, de acordo 

com as buscas feitas em websites e bases de dados para este estudo, é Heila Lotz-Sisitka.  

Segundo um recente artigo publicado por Lotz-Sisitka (2004), vários países africanos já 

assinaram acordos de cooperação multilaterais, incluindo a agenda 21 e outras convenções de 

meio ambiente, as quais têm influenciado políticas e práticas locais, incluindo a educação 

(LOTZ-SISITKA, 2004, p. 319). A autora explica que os países africanos têm uma história de 

leis de conservação socialmente injustas e a proteção é feita para o benefício de poucos. A 
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política pós-apartheid sul africana, por exemplo, enfatiza a relação entre justiça social e 

sustentabilidade ecológica, sendo que as questões e riscos ambientais estão fortemente 

relacionados aos direitos humanos e responsabilidades sociais em diversas políticas públicas, 

como é o caso da constituição da África do Sul de 1996.  

Ainda segundo Lotz-Sisitka (2004), o contexto atual da África do Sul reflete um 

desenvolvimento sócio-econômico lento e com má distribuição de renda, o que afeta a 

sustentabilidade e as opções de vida de comunidades locais. O sistema educacional é 

diretamente afetado por esse contexto e as IES têm sido cada vez mais requisitadas a 

participar e realizar pesquisas e estudos que possam auxiliar as comunidades locais nas causas 

da sustentabilidade. Com esse propósito, a Universidade de Rhodes (Rhodes University) 

iniciou em 1990 uma cadeira dentro da faculdade de educação para tratar da educação 

ambiental (The Murray & Roberts Chair of Environmental Education) e responder às 

necessidades e riscos sócio-ecológicos, por meio do aprimoramento da educação, de 

programas de treinamento e da pesquisa educacional. Um dos primeiros programas 

desenvolvidos pela cadeira foi o de capacitação comunitária, com o objetivo de apoiar 

educadores ambientais que estivessem trabalhando em comunidades locais. O programa aos 

poucos expandiu para outros países da África: Zanzibar, Zimbábue, Suazilândia, Malaui, 

Zâmbia, Angola e Namíbia. Os pontos fortes do programa, segundo Lotz-Sisitka, eram a sua 

natureza (ethos) participativa, a participação no trabalho e o foco na comunidade. Para 

obterem certificação, os estudantes devem comprovar trabalhos práticos e envolvimento com 

as comunidades.  

Com o crescimento do programa, a Universidade de Rhodes estabeleceu o Gold 

Fields Environmental Education Services Centre em 1997. Mais de 700 educadores 

ambientais já foram preparados pela Universidade de Rhodes. O curso é aberto, ou seja, não 

há requisitos de entrada ou de saída e a obtenção de título profissional ocorre de acordo com 

evidências de desenvolvimento profissional e de participação. O curso tem sido caracterizado, 

durante toda sua trajetória, pela reflexão e mudança com forte foco no processo social. A 

Figura 3 demonstra  as características do curso desenvolvido pela Universidade de Rhodes. 
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Figura 3: Características principais do currículo da Universidade de Rhodes 

Fonte: Lotz-Sisitka, 2004, p.324, tradução nossa 

 

 

Os pesquisadores Janse van Rensburg e Le Roux (apud LOTZ-SISITKA, 2004), a 

partir de uma revisão analítica do currículo participativo da Universidade de Rhodes, 

identificaram aspectos-chave da orientação do curso, os quais formavam a pedagogia e as 

práticas educacionais do mesmo. A revisão permitiu o entendimento de tendências na 

aprendizagem de adultos, especialmente aquelas ligadas à educação ambiental e seus vínculos 

com a comunidade.  As tendências confirmam a importância de colocar o aprendiz no centro 

do processo de educação, ao invés da instituição ou das práticas tradicionais de ensino e 

aprendizagem (LOTZ-SISITKA, 2004, p. 323). Os aspectos-chave identificados pelo estudo 

foram: avaliação e aprendizagem, práxis, participação, estrutura flexível de curso e 

sensibilização. Tais elementos permitiram uma abordagem participativa, de envolvimento 

prático com questões da sustentabilidade, em diversos contextos comunitários.  

 

Austrália e Nova Zelândia 

Em 2004, um artigo publicado por Malone et al (apud TILBURY, 2004b) afirmava 

que a Austrália tem sido lenta na adoção do termo desenvolvimento para sustentabilidade, e 

expressões como educação ambiental, educação para sustentabilidade, ou educação para o 

desenvolvimento sustentável têm sido freqüentemente utilizadas de maneira intercambiável 

nesta região. Já Tilbury (2004b), defende que naquele país uma significativa mudança ocorreu 
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nos últimos anos em direção a uma educação que leva os estudantes a pensar mais crítica e 

reflexivamente e em como se comprometer com as causas da sustentabilidade. Uma série de 

iniciativas nacionais foram postas em curso, o que auxiliou contextualizar as políticas e as 

práticas da educação para sustentabilidade na Austrália (TILBURY, 2004b):  

 Environmental Education for a Sustainable Future National Action Plan – lançado em 

2002, seu propósito é prover uma melhor coordenação das atividades e dar apoio a lideranças 

de vários grupos e em diversos níveis. Iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e do 

Patrimônio. 

 National Environmental Education Council (NEEC) – conselho não governamental que 

provê expertise técnico ao Ministério do Meio Ambiente e do Patrimônio. Estabelecido em 

2000, com o objetivo de discutir a educação para o desenvolvimento sustentável e 

desenvolver atividades e estabelecer prioridades para a Austrália no tema. Reúne-se três vezes 

ao ano e é composto por diversos stakeholders (partes interessadas) da indústria, da 

comunidade educacional, de associações profissionais da educação ambiental, de escolas e da 

educação universitária. 

 National Environmental Education Network (NEEN) – estabelecida em 2001, essa rede 

reúne dirigentes governamentais das áreas do ambiente e da educação dos vários territórios e 

estados da Austrália. Sua proposta é a de troca de informações, divisão de recursos entre 

Estado, territórios e nação, bem como apoio no desenvolvimento de programas e materiais 

governamentais de qualidade.  

 The Australian Research Institute in Education for Sustainabilidy (ARIES) – estabelecido 

em 2004, com a finalidade de satisfazer as necessidades do governo australiano em pesquisas 

de sustentabilidade. Trabalha com uma gama de projetos voltados ao entendimento e mudança 

organizacional e de partes interessadas em direção à sustentabilidade.  

Além dessas iniciativas, Tilbury (2004b) comenta que o setor formal da educação 

continua sendo o foco dominante da educação ambiental na Austrália, mas não tem sido um 

grande apoiador da educação para o desenvolvimento sustentável. A educação ambiental não 

é prática mandatória no país e, com a exceção do território de New South Wales, ainda 

encontra grandes desafios na implantação junto à corrente educacional dominante.  

Em 2004, um estudo conduzido com o objetivo de avaliar as contribuições do setor 

de educação para a sustentabilidade na Austrália, concluiu que o setor formal da educação é o 

mais resistente à mudança. Mudanças nas políticas e nos currículos de diversos Estados têm 

sido bastante lentas. Como cada Estado é responsável pela educação formal, não foi surpresa 
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encontrar diferenças significativas entre o estágio de desenvolvimento da educação para 

sustentabilidade entre os estados e territórios. Uma auditoria conduzida pela Curriculum 

Corporation em 2003 identificou as características básicas da educação ambiental dentre os 

vários currículos e programas e que as mesmas variavam significativamente entre Estados e 

territórios (TILBURY, 2004b).  

Uma das experiências de incorporação da sustentabilidade ao currículo na Austrália é 

o da universidade The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT). No período entre 

1996 a 2004 duas tentativas foram feitas na Universidade RMIT com o objetivo de se 

introduzir a educação para a sustentabilidade. Na primeira tentativa uma parte dos 

funcionários foi mobilizada e organizada a fim de alavancar outros interessados. As primeiras 

iniciativas focavam diminuir o desperdício e os consumíveis da universidade (THOMAS, 

2004). Uma segunda estratégia focou em mudanças no currículo e foi desenvolvida com a 

participação do corpo docente de quatro programas de diferentes disciplinas que envolviam 

três faculdades. A estratégia não incluiu o desenvolvimento de materiais ou apostilas 

específicos, pois ficou claro que os professores, apesar de demonstrarem interesse pelo tema, 

tinham dificuldade em encontrar artigos e materiais que fossem relevantes ao assunto. Desta 

forma optou-se por focar em trabalhar com o contexto e materiais providos pela instituição, 

pelos órgãos educacionais e pela indústria. Porém, sem os recursos necessários, os professores 

não puderam seguir com a tentativa de disseminar a estratégia por toda a instituição e a 

iniciativa não deu certo.         

Entre as principais barreiras mencionadas por Thomas (2004) no estudo da RMIT 

estão, resumidamente, as seguintes: 

 Desconhecimento pelos professores sobre o assunto; 

 Desconhecimento de onde buscar informação relevante; 

 Não saber combinar informações sobre o ambiente com o conteúdo do curso; 

 Professores que não sabem trabalhar em projetos multidisciplinares; 

 Sentimento de falta de suporte; 

 Não ser reconhecido pelas inovações trazidas; 

 Preocupação com o entendimento ambiental não ser reconhecido como importante na 

formação do estudante; 

 Entendimento de que as mudanças requeridas são muito custosas e/ou difíceis; 

 Preocupação de o que é bom para uma disciplina não necessariamente é bom para 

outra; 
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 Percepção de que as tarefas administrativas, de pesquisa, ou outras relacionadas ao 

tema desenvolvimento sustentável aumentam a carga de trabalho do professor. 

 

No entendimento de Tilbury (2004b), a educação para o desenvolvimento sustentável 

na Austrália está em curso. Apesar de grandes progressos e de programas exemplares terem 

sido planejados, ainda há muito o que ser feito. Projetos de pesquisa entre vários setores estão 

delineados, envolvendo indústria, governo e o setor educacional, o que “[...] coloca a 

Austrália em uma posição forte no apoio a importantes grupos da sociedade na mudança em 

direção ao desenvolvimento sustentável” (TILBURY, 2004b, p. 111, tradução nossa). 

A Nova Zelândia não tem ficado muito atrás da vizinha: pesquisas e artigos sobre o 

tema da sustentabilidade cobrindo instituições neozelandesas são facilmente encontrados em 

buscas na internet e nas bases de dados. Algumas experiências de incorporação da 

sustentabilidade ao currículo superior cobrem as universidades de Ontago, Massey e Waikato. 

O foco dos programas das Universidades de Waikato e de Massey tem sido o 

desenvolvimento de uma perspectiva teórica crítica, muito mais do que o desenvolvimento de 

conteúdo específico dos cursos envolvendo sustentabilidade (KEARINS; SPRINGETT, 

2003). Isto se deve, em grande parte, às escolhas pedagógicas e paradigmáticas de duas 

pesquisadoras trabalhando nos centros de pesquisa destas universidades: Delyse Springett e 

Kate Kearins. Segundo as pesquisadoras Kearins e Springett, a teoria crítica tem sido aplicada 

a diversas áreas, e, particularmente na promoção de agendas de mudanças radicais, como eco-

justiça e sustentabilidade. No campo da administração a contribuição da teoria crítica permite 

explorar junto aos estudantes, os benefícios e as limitações de práticas gerenciais e considerar 

possibilidades para a mudança (KEARINS; SPRINGETT, 2003). Desta forma, os programas 

e as práticas desenvolvidas pelas universidades Waikato e Massey incluem grande número de 

conceitos da teoria crítica, a fim de desenvolver habilidades junto aos estudantes consideradas 

fundamentais para a compreensão da sustentabilidade: reflexão, crítica e envolvimento social.  

 

América Latina 

Segundo Garcia (2010), o primeiro encontro para a educação ambiental na América 

Latina ocorreu em Bogotá em 1976. Durante o evento os participantes discutiram as 

implicações do Charter de Belgrado para a região. Em 1982, educadores da região criaram a 

Rede de Formação Ambiental para a América Latina e Caribe. Em 1985, educadores 

ambientais participaram do primeiro seminário sobre universidades e meio ambiente na região 



68 

América Latina e Caribe. Outros seguiram ao primeiro: 1986 em Brasília, 1987 em Belém e 

1989 em Havana, Cuba (GONZÁLES-GAUDIANO; LORENZETTI, 1996). 

O primeiro Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental foi realizado em 

Caracas, na Venezuela, em 1981. Outros congressos aconteceram em Guadalajara, México, 

em 1997; Caracas, Venezuela em 2000; Havana, Cuba em 2003 e em Joinvile, Brasil em 

2006. 

Em 1996, educadores ambientais da região da América Latina e Caribe e também da 

região ibérica criaram a Organização Internacional das Universidades para o 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (OIUDSMA). Atualmente esta organização 

possui 20 instituições participantes da região da América Latina e Caribe e do Sul da 

Espanha, (OIUDSMA, 2006) 

A Costa Rica tem se destacado como uma pioneira na educação para sustentabilidade 

na região da América Latina e Caribe por meio da implantação de programas com o objetivo 

de incluir a educação para sustentabilidade em seu sistema educacional, incluindo as 

universidades. Na Costa Rica, o Programa Institucional de Sustentabilidade e Paz 

(PRINSOPAZ), apoiado pela UNESCO e pelo Earth Charter (Carta da Terra) e dirigido pela 

Universidade da Costa Rica, tem a missão de promover a educação ambiental e a redução da 

poluição nos campi, nas comunidades próximas e em todo o país (CALDER; CLUGSTON, 

2003).  

De 31 de outubro a 02 de novembro de 2006, o encontro “Building the Education for 

Sustainable Development” (Construindo a educação para um desenvolvimento sustentável) 

ocorreu em São José, capital da Costa Rica. O evento foi promovido pelo Earth Charter e pela 

UNESCO e contou com o apoio financeiro de diversos fundos, incluindo a Universidade 

Nacional da Costa Rica, o Instituto Paulo Freire do Brasil e Banco da Amazônia (UNESCO, 

2007). O encontro reuniu 180 participantes de 23 países com a finalidade de abrir espaço para 

experiências em educação e educação para sustentabilidade e construção de alianças em torno 

do tema. Em um dos oito painéis, ministros da educação dos países participaram e 

expressaram o suporte à incorporação mais ativa da educação para o desenvolvimento 

sustentável em seus currículos educacionais. Uma estratégia regional intitulada “Construindo 

a Educação para o Desenvolvimento Sustentável na América Latina e o Caribe” foi construída 

por grupos de trabalho usando ideias dos painéis e das contribuições dos grupos de trabalho. 

Um fórum online foi estabelecido a partir do encontro e ficou aberto até Fevereiro de 2007 

para que outras idéias pudessem ser incorporadas e se chegasse a um consenso final. Em 17 

de outubro de 2006, o Ministro da Educação da Costa Rica declarou o comprometimento 
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nacional com a Década da Educação para o Desenvolvimento sustentável e um documento foi 

assinado pelo presidente e todos os demais ministros em frente a uma audiência de mais de 

250 educadores (UNESCO, 2007).  

 O México também tem sido um pioneiro na inclusão da educação para 

sustentabilidade em seus programas nacionais. O Centro para Educação e Treinamento para o 

Desenvolvimento Sustentável (CECADESU), da qual o Ministro do Ambiente e dos Recursos 

Naturais, em parceria com o Ministério da Educação Pública, lideram um programa nomeado 

de Estratégia de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, cuja meta é incluir a educação 

para sustentabilidade em todos os aspectos da educação pública no México (GARCIA, 2010). 

O Governo do México firmou compromisso público com a Carta da Terra em 2007.  

Em março de 2008, educadores da região América Latina e Caribe e membros da 

UNESCO encontraram-se em Cuba durante o X Workshop Internacional de Educação Física. 

Os participantes do evento declararam a necessidade de se implantar um esquema de 

monitoramento e avaliação com o propósito de coletar informações sobre educação para o 

desenvolvimento sustentável no Caribe. (UNESCO, 2008). 

 

Brasil 

No Brasil, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) não trata especificamente da 

educação para sustentabilidade, mas sim da educação ambiental. 

Segundo a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD), o processo de institucionalização da educação ambiental no Brasil teve início com 

a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, em 1973 (SECAD, 2007). Antes disso a 

educação ambiental já vinha sendo praticada, mas não de forma institucionalizada. Em 1981 

foi estabelecida a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), através da Lei 6.938/81. A 

PNMA estabeleceu a necessidade de inclusão da educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e também na educação na comunidade. Outros marcos históricos importantes do 

processo de institucionalização da educação ambiental foram, segundo a SECAD (2007):  

 Constituição Federal de 1988, cujo inciso VI do artigo 225, estabeleceu a 

necessidade de “promover a Educação Ambiental em todos os níveis do ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente”; 

 Grupo de Trabalho de Educação Ambiental do MEC, criada em 1991 com o objetivo 

de preparar a Rio 92, e que se transformou, em 1993, na Coordenação Geral de 

Educação Ambiental; 
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 Criação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), também em 1991, para a institucionalização da política de 

educação ambiental no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente; 

 Criação do Ministério do Meio Ambiente, em 1992; 

 Instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), em 1994. O 

PRONEA foi executado pela Coordenação de Educação Ambiental do MEC e pelo 

Ministério do Meio Ambiente e Ibama, sendo o primeiro responsável pelo sistema de 

ensino e os dois últimos pela gestão ambiental; 

 Aprovação da lei 9.795 em 1999, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação 

Ambiental, com a criação da Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEA) do 

MEC e da Diretoria de Educação Ambiental no Ministério do Meio Ambiente.  

 

Além dos marcos citados acima, a SECAD (2007) destaca que, em 2004, o Programa 

Nacional de Educação Ambiental foi submetido, em sua terceira versão, a um processo de 

consulta pública. No processo participaram Comissões Interestaduais de Educação 

Ambientais e Redes de Educação Ambiental, envolvendo 800 educadores ambientais de 22 

unidades federativas do país. Também em 2004 foi criada a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) junto ao MEC e que passou a ser 

responsável pela CGEA. Ao passar para o MEC, a educação ambiental adquiriu nova 

visibilidade junto às redes municipais e estaduais de ensino.  

Em relação à inserção legal da educação ambiental no Brasil, destacam-se os 

seguintes marcos legais (SECAD, 2007): 

 Lei n
o
 6.938, de 31/08/81 – que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente e 

afirma a necessidade de promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino; 

 Constituição Federal de 1988 – que atribui ao Estado o dever de promover a 

educação ambiental; 

 Lei n
o
 9.795, de 27/04/99 – Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), que 

indica os princípios e objetivos, atores e instâncias responsáveis pela implantação da 

educação ambiental e as principais linhas de atuação; 

 Decreto n
o
 4.281, de 25/06/02 – que regulamenta a Lei no 9.795/99 e cria o Órgão 

Gestor da PNEA. 
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Conforme mencionado no início desse item, não há um tratamento da educação para 

a sustentabilidade nos documentos da SECAD de forma explícita ou que use o termo 

sustentabilidade. Apesar disso, entende-se que a proposta da educação ambiental conforme 

discutida pela Secretaria na publicação de 2007, intitulada “Educação ambiental: aprendizes 

de sustentabilidade”, inclui as dimensões social, cultural, política e geográfica, além da 

ambiental. Segundo a SECAD, “em 2004, tem início um novo Plano Plurianual, o PPA 2004-

2007. Em função das novas diretrizes e sintonizado com o ProNEA, o Programa 0052 é 

reformulado e passa a ser intitulado Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis” 

(SECAD, 2007, p. 15, maiúsculas no original). A autarquia afirma, no mesmo documento, 

que novas denominações para conceituar a educação ambiental surgiram a partir do final dos 

anos 80 e início da década de 90, “como a alfabetização ecológica [...], a educação para o 

desenvolvimento sustentável [...], a educação para a sustentabilidade [...], a ecopedagogia 

[...], ou ainda, a educação no processo de gestão ambiental [...]” (SECAD, 2007, p. 16, 

itálicos no original). A compreensão da educação ambiental defendida pela Secretaria é a 

partir da função social da mesma: 

Ao invés de investir na compreensão da estrutura e funcionamento dos sistemas 

ecológicos, invista prioritariamente na estrutura e funcionamento dos sistemas 

sociais; que ao invés de apontar soluções no âmbito individual e de ordem moral e 

técnica, aponte soluções no âmbito coletivo e de ordem política; que ao invés de se 

confundir com uma educação conservacionista, se assemelhe mais à educação 

popular; que ao invés de vislumbrar toda a humanidade como objeto da Educação 

Ambiental, almeje prioritariamente os sujeitos expostos aos riscos ambientais e as 

vítimas da injustiça ambiental; e, sobretudo, que coloque em segundo plano 

conceitos e conteúdos biologizantes do processo ensino-aprendizagem, para 

incorporar em primeiro plano, conceitos e conteúdos oriundos da Sociologia, como 

Estado, Mercado, Sociedade, Governo, Poder, Política, Alienação, Ideologia, 

Democracia, Cidadania, etc. (SECAD, 2007, p. 18) 

 

Segundo Teixeira e Teixeira (2005), a CGEA tem ações específicas no ensino formal 

a partir de cinco eixos de atuação: fortalecimento da PNEA, formação continuada de 

professores, educação ambiental no ensino básico, educação ambiental no ensino superior e 

comunicação e eventos. O Quadro 8 demonstra os eixos de atuação da CGEA. 

Fica claro que a proposta de atuação da CGEA é a ampliação dos programas de 

educação ambiental a todos os níveis de ensino e que se trata de uma política oficial, o 

incentivo à incorporação da educação ambiental no ensino superior, tanto de graduação 

quanto de pós-graduação.  
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Quadro 8: Eixos de atuação da CGEA 

5 Eixos Sub-eixos Objetivos 

I – Fortalecimento da 

Política Nacional de 

Educação Ambiental – Lei 

9.795/99  

Comissão de Meio Ambiente e 

qualidade de vida nas escolas 

Rede de Juventude para a 

Sustentabilidade Representação 

em Conselhos Órgão Gestor  

Fortalecer o Programa Nacional 

de Educação Ambiental – 

Promover a mobilização para a II 

Conferência Infanto-Juvenil pelo 

o Meio Ambiente  

II – Formação Continuada 

na Educação Básica  

Formação de Formadores I 

Formação de Formadores II 

Formação de 32 mil professores 

e 32 mil alunos  

Produção de material impresso e 

na Internet  

Implantar na educação formal as 

dimensões ética, política, 

científica, pedagógica e estética 

da Educação Ambiental – 

Incentivar a formação continuada 

de novas lideranças  

III – Projetos e Experiências 

de EA  

Implementação da Agenda 21 

Escolar Fomentar projetos de 

ONGs com grupos de escolas  

Incentivar projetos de ação 

transformadora regional  

IV – Comunicação/eventos  Comunicação Interna – MEC 

Divulgação para escolas 

Produção de eventos  

Divulgar as ações da COEA- 

Apoiar eventos nacionais e 

internacionais de EA  

V – EA no ensino superior  Incentivo a programas de pós-

graduação em Educação 

Ambiental – CAPES Seminário 

Universidade e Meio Ambiente  

Ampliar os programas e projetos 

de EA no ensino superior – 

graduação e pós-graduação. 

Fonte: Teixeira e Teixeira, 2005, p.6 

 

 

Com o objetivo de levantar informações e de compreender melhor a presença da 

educação ambiental nas escolas de ensino fundamental e nas instituições de nível superior, o 

MEC vem realizando, desde 2004, pesquisas e levantamentos específicos sobre o tema. O 

“Mapeamento da Educação Ambiental em Instituições Brasileiras de Educação Superior: 

elementos para as políticas públicas”
3

 foi uma proposta de pesquisa que surgiu da 

convergência de demandas para a elaboração tanto de diretrizes para a implementação da 

PNEA, quanto de estratégias para a consolidação da educação ambiental no âmbito da 

educação superior (SECAD, 2007).  

A pesquisa foi conduzida em 2005 e consistiu do envio de formulário com questões 

abertas e fechadas a 100 docentes e pesquisadores universitários da área de educação 

ambiental. A taxa de retorno foi de apenas 27%, sendo que participaram da pesquisa 14 

                                                 
3
 A pesquisa foi realizada pela RUPEA (Rede Universitária de Programas de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis) em 2005 e contou com o apoio da CGEA, a qual é dirigida pelo MEC.  
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instituições públicas e 8 privadas, que se distribuem em 11 Estados brasileiros. O Quadro 9 

abaixo lista a participação de cada Estado e região no estudo. 

 

 

 

Quadro 9: Participação das IES por estados e regiões brasileiras 

Região IES/Estado Nº. de participantes 

Centro-Oeste 
UFG (Goiás) 1 

UFMT (Mato Grosso) 1 

Região Nordeste 

UEFS (Bahia) 1 

UESB (Bahia) 1 

UFRN (Rio Grande do Norte) 1 

Região Norte 
UFAC (Acre) 1 

UNIRG (Tocantins) 1 

Região Sudeste 

CUML (São Paulo) 1 

FSA (São Paulo) 1 

SENAC (São Paulo) 1 

UERJ (Rio de Janeiro) 2 

UFJF (Minas Gerais) 1 

UFSCar (São Paulo) 1 

UFV (Minas Gerais) 1 

UNESP (São Paulo) 2 

UNICAMP (São Paulo) 2 

UNIGRANRIO (Rio de Janeiro) 1 

USF (São Paulo) 1 

USP (São Paulo) 2 

Região Sul 

ULBRA (Rio Grande do Sul) 1 

UNISUL (Santa Catarina) 1 

UNIVALI (Santa Catarina) 1 

Fonte: RUPEA, 2005, p. 14. 

 

 

A primeira grande constatação do mapeamento foi a de que a maioria dos 

informantes admite não haver em suas instituições de origem, órgãos que centralizem ou 

coordenem ações de educação ambiental. Os participantes apontaram ainda a falta de políticas 

públicas e institucionais como obstáculo para a implantação de programas de educação 

ambiental nas instituições.  Já o desenvolvimento de uma infra-estrutura com a finalidade de 

suportar as metas de ações, projetos e programas de educação ambiental foi apontado como 

elemento facilitador.  

O estudo também mapeou as ênfases nas atividades que os grupos respondentes 

desenvolviam, sendo que a maior parte das respostas revela a articulação entre ações de 
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estudo, pesquisa, extensão e gestão, ou algumas delas entre si. As ênfases das atividades mais 

citadas foram as de pesquisa (20 grupos) e extensão (18 grupos). As atividades de estudo e de 

gestão foram menos citadas (14 e 8 grupos, respectivamente). O Quadro 10 apresenta um 

panorama geral das ações de educação ambiental conforme detalhadas na pesquisa, indicando 

a quantidade de cada item descrito pelos participantes.  

 

 

Quadro 10: Ações, projetos, programas e estruturas de EA 

 Disciplinas Cursos Estruturas Projetos Publicações

/Materiais 

Campanhas 

/ Eventos 

1. CUML  6 2 2 12  2 

2. FSA  2 8 3 5 2 2 

3. SENAC  1 1   4 1 

4. UEFS   1 1 6 1  

5. UERJ/DB  1  1 1  1 

6. UERJ/FE   1 1 2 12 1 

7. UESB  1 1     

8. UFAC  1  1 1   

9. UFG  3 1  1 1 1 

10. UFJF   1 1 4 1 1 

11. UFMT 1 1 1 1 1 1 

12. UFRN   1  1   

13. UFSCar  4 1 2 4 1 4 

14. UFV  1  4 4 3 1 

15. ULBRA    1 1  

16. UNESP/Botucatu  3 2 1 34  1 

17. UNESP/Franca  2  1 5  1 

18. UNICAMP/CESET  2 1 1 2   

19. UNICAMP/NEPAM  1 1  3 2  

20. UNIGRANRIO  2 3 1 3 2 1 

21. UNIRG       

22. UNISUL  2   1   

23. UNIVALI 1 1 8 9 2 5 

24. USF  8  1 10  1 

25. USP/CECAE   2 3 3 7 1 

26. USP/ESALQ  5 1 1  1 1 

27. USP/IP  9  1 5 9 4 

Total 56 30 35 118 50 30 

Fonte: RUPEA, 2005, p. 28 

 

 

A pesquisa solicitou que os participantes indicassem as disciplinas de educação 

ambiental oferecidas nas instituições participantes e que não estivessem inseridas em cursos 
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específicos de EA. Foram descritas 56 disciplinas de EA, sendo que as mesmas estavam 

distribuídas nos níveis de ensino de graduação e pós-graduação stricto sensu (mestrado, 

doutorado e especialização). A graduação se destaca pela maior inserção de disciplinas de EA, 

com 38 disciplinas, das quais 23 são obrigatórias, 12 optativas e apenas 3 eletivas. Já no 

mestrado e doutorado, diferentemente da graduação, as disciplinas de EA são 

predominantemente eletivas (10) ou optativas (5) e apenas duas são oferecidas no modo 

obrigatório. Apenas uma disciplina de EA foi relacionada a um curso de especialização 

(RUPEA, 2005, p. 31). 

Outra constatação do mapeamento foi a de que a maioria dos grupos de educação 

ambiental nas instituições de ensino pesquisadas constituiu-se nos anos 2000. Entre 2000 e 

2005 foram criados 14 dos 23 grupos de educação ambiental mapeados, o que corresponde a 

60%. Isto demonstra como tema ainda é bastante recente no Brasil. 

Não só o tema é recente no Brasil, como sofre da escassez de dados. Lima (2003), 

em um artigo sobre o discurso da sustentabilidade e suas implicações para a educação, 

apontou para o fato de que a educação ambiental no Brasil não possuía dados passíveis de 

generalização, fosse por falta de pesquisas ou por falta de um acompanhamento sistemático e 

abrangente. Apesar de constatar que, em 2003, já havia no Brasil “a presença de um 

significativo conjunto de educadores, pesquisas e experiências comprometidas com uma 

educação ambiental crítica e integradora” (LIMA, 2003, p. 110), o autor afirma que não se 

conhecia com clareza nem o perfil e nem as tendências do campo da educação ambiental no 

Brasil, nem a extensão da renovação político-pedagógica proposta pela sustentabilidade. 

Outros trabalhos foram desenvolvidos nos últimos anos dentro do tema educação e 

sustentabilidade, alguns promovidos pelo MEC e pela CGEA/Secad, como foi o caso da 

pesquisa mencionada acima. Outros foram promovidos e incentivados por organizações não 

governamentais, como é o caso do Instituto Ethos de Cidadania Corporativa e da associação 

Ecofuturo.  

Finalmente, uma questão importante de se ressaltar no movimento da educação 

ambiental no Brasil é o fato de a mesma estar fortemente apoiada em movimentos sociais e 

organizações ambientalistas. Sorrentino (1992, p. 1), afirma que só foi possível viabilizar a 

proposta de educação ambiental no Brasil a partir dos movimentos “promovidos por órgãos 

governamentais, organizações não governamentais nas escolas e outras instituições 

educacionais ou mesmo por meios não formais de educação.  
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2.3.3 Inserção da sustentabilidade nos currículos das IES: principais dificuldades e 

elementos facilitadores 

 

 

A proposta deste item é fazer uma breve revisão de três documentos que abordam as 

dificuldades enfrentadas em processos de inserção da sustentabilidade na educação superior, 

bem como relatar alguns elementos facilitadores que foram apontados nos mesmos. O 

primeiro é o artigo de Velazquez, Munguia e Sanchez (2005), no qual os pesquisadores 

realizaram uma ampla análise da literatura sobre o tema disponível entre 1990 e 2002. O 

segundo é um artigo de Down (2006) que foca especificamente uma universidade na Jamaica 

e que, ao analisar como os desafios foram enfrentados, revela princípios que servem de 

orientação na introdução da educação para a sustentabilidade. O terceiro é o estudo conduzido 

pela RUPEA (2005) que foi analisado pela Secad (2007), e aborda as experiências da 

educação ambiental no Brasil, escolhido por classificar as dificuldades em três dimensões, 

facilitando a compreensão das origens dos desafios. 

Espera-se que a análise desses documentos possa guiar instituições de ensino 

superior interessadas em como inserir (ou progredir na inserção da) sustentabilidade em seus 

programas de ensino. 

 

Artigo de Velazquez, Munguia e Sanchez (2005) 

Velazquez, Munguia e Sanchez (2005) identificaram 18 fatores que têm prejudicado 

o avanço da inserção da sustentabilidade na educação. Os autores conduziram uma revisão da 

literatura a respeito do tema publicada em periódicos, manuscritos, anais de conferências, 

relatórios de universidades, livros e materiais disponíveis em websites. Embora os autores não 

tenham focado em nenhuma área de conhecimento especificamente, os autores concluíram 

que a maior parte do material coberto pela pesquisa estava relacionada com engenharia, 

economia e sociologia ou disciplinas relacionadas a essas, tal qual administração. O período 

coberto pela revisão de literatura foi de 1990 a 2002, apesar de que documentos importantes 

anteriores a 1990 também foram incluídos na análise. A Figura 4 abaixo relaciona os desafios 

analisados pelos autores.  

Os autores afirmam que não é fácil prever a repercussão que um desafio ou uma 

combinação de desafios pode trazer a uma iniciativa de sustentabilidade em uma IES. As 

barreiras e obstáculos mencionados na Figura 4 impactaram o progresso de iniciativas de 
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diferentes maneiras, dependendo do contexto e das circunstâncias específicas de cada 

faculdade ou universidade aonde foram inseridas. 

 

 

Falta de consciência, interesse e envolvimento 

Estrutura organizacional 

Falta de orçamento 

Falta de apoio dos administradores da IES 

Falta de tempo 

Falta de acesso a dados 

Falta de treinamento 

Falta de informação e comunicação oportuna 

Resistência à mudança 

Mentalidade de lucros 

Falta de legislação mais rigorosa 

Falta de pesquisa interdisciplinar 

Falta de indicadores de desempenho 

Falta de políticas que promovam sustentabilidade no campus 

Falta de definições ou conceitos comuns 

Problemas técnicos 

Falta de definição de local de trabalho 

“Machismo” 

Figura 4: Fatores que afetam a efetividade das iniciativas de sustentabilidade nas IES 

Fonte: VELAZQUEZ; MUNGUIA; SANCHEZ (2005), tradução nossa 

 

 

 

Os fatores foram relacionados do mais frequente ao menos frequente segundo a 

incidência nos dados levantados, mas não há um grau de importância implícito 

(VELAZQUEZ; MUNGUIA; SANCHEZ, 2005, p. 384).  Seguem alguns comentários feitos a 

cada fator: 

Falta de consciência, interesse e envolvimento: a falta de envolvimento de pessoas nos 

processos relacionados à sustentabilidade é um dos fatores mais mencionados pelos 

profissionais responsáveis pelas questões de sustentabilidade nas IES. Mesmo entre os 

docentes mais reconhecidos em suas disciplinas nota-se a falta de interesse em participar das 

iniciativas. Alguns exemplos simples, elementares, da falta de consciência da importância da 

sustentabilidade entre estudantes, professores ou outros profissionais que trabalham no 
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campus são o desrespeito às campanhas de conservação de energia e a negligência no uso dos 

recipientes de reciclagem. 

Estrutura organizacional: as IES em geral possuem uma estrutura organizacional 

caracterizada por falta de integração, gestão descentralizada, burocracia, alto turnover 

(rotatividade) de estudantes e docentes e processos sem padronização. Tais características 

dificultam a integração das unidades e envolvidos com o processo. 

Falta de orçamento: a falta de financiamento a iniciativas de sustentabilidade é um limitador 

e preocupação constante dos projetos. A falta de um orçamento adequado coloca em risco não 

só o projeto em curso, mas futuras iniciativas.  

Falta de apoio dos administradores da IES: o apoio dos administradores é fundamental para a 

inserção de qualquer iniciativa de sustentabilidade, mas não é incomum a falta de apoio ou 

mesmo a oposição de líderes.  

Falta de tempo: professores e membros das IES são pessoas ocupadas. Muitas vezes se 

depende de voluntários para implantar as iniciativas. Trabalhar com voluntários pode trazer 

resultados, desde que acompanhados por líderes, pois invariavelmente os voluntários 

abandonam os projetos quando se encontram com seu próprio tempo escasso. Falta de tempo 

afeta o planejamento, a avaliação e o relatório do projeto. Além disso, professores relatam a 

dificuldade de introduzir material adicional aos cursos que ensinam, devido à restrição de 

períodos letivos e tempo em sala de aula. 

Falta de acesso a dados: dados podem não estar disponíveis por uma série de razões. Entre as 

mesmas há a resistência de empresas compartilharem informações sobre práticas de 

sustentabilidade; inacessibilidade a dados, falta de metodologia para coleta de dados, falta de 

orçamento para realizar coleta de dados sistematizada e ampla. 

Falta de treinamento: as iniciativas de sustentabilidade também são restritas por falta de 

especialização dos participantes em sustentabilidade. Poucos no mundo acadêmico já 

receberam uma educação fundamentada nos princípios sócio econômico ambientais da 

sustentabilidade. Docentes estão sendo estudantes ao mesmo tempo que „ensinantes‟ de 

sustentabilidade e estão aprendendo „no campo‟. 

Falta de informação e comunicação oportuna: informações importantes invariavelmente não 

estão disponíveis a uma grande quantidade de indivíduos e nem com a frequência necessária. 

Outras vezes a falta de comunicação acarreta a duplicação de esforços ou a sobreposição de 

iniciativas. 
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Resistência à mudança: sustentabilidade tem sido reconhecida como importante nas IES, 

porém ainda há resistência de alguns grupos dentro das IES quanto às causas da 

sustentabilidade.  

Mentalidade de lucros: algumas iniciativas tais como reciclagem, compra de produtos 

“verdes”, prevenção de poluição e outras, não são facilmente mensuráveis e demandam um 

prazo mais longo do que os geralmente esperados para se mostrarem efetivas. A mentalidade 

voltada a lucros é um dos desafios bastante citados pela literatura. 

Falta de legislação mais rigorosa: há necessidade de se desenvolver uma legislação mais 

rigorosa que apóie a sustentabilidade, mas há também a necessidade de colocar mais ênfase na 

aplicação da legislação existente. 

Falta de pesquisa interdisciplinar: estimular atividades de pesquisa interdisciplinar tem sido 

uma das tarefas mais difíceis nas universidades. Geralmente falta coordenação e colaboração 

entre experts de unidades acadêmicas distintas. 

Falta de indicadores de desempenho: ainda há a necessidade de se desenvolver indicadores de 

desempenho que possam medir, principalmente, variáveis ambientais. 

Falta de políticas que promovam sustentabilidade no campus: a falta de políticas afeta as 

iniciativas de sustentabilidade de diversas formas e tem levado a unidades dentro campus 

desenvolverem suas próprias políticas, e acabam sendo um desafio posterior para uma 

administração centralizada. 

Falta de definições ou conceitos comuns: a falta de definição de termos e conceitos de 

sustentabilidade impõe barreiras a projetos dentro do campus. Ainda é uma prioridade para as 

IES definir o que se entende por sustentabilidade em cada iniciativa promovida. 

Problemas técnicos: diversas iniciativas falham, pois carecem de suporte técnico e 

tecnológico.  

Falta de definição de local de trabalho: muitas vezes é difícil encontrar um lugar ou espaço 

dentro do campus que possa comportar voluntários, materiais ou mesmo funcionários 

dedicados às iniciativas de sustentabilidade. Falta de espaço é um problema comum dentro de 

faculdades e universidades. 

“Machismo”: o machismo tem sido mais frequentemente comentado em universidades latino-

americanas como um desafio que afeta líderes femininas envolvidas com sustentabilidade. 

Elas comentam que sofrem de falta de confiança em seu trabalho, o que as obriga a gastar 

mais esforços e energia para obter os mesmos resultados que líderes homens. 
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Apesar de o artigo de Velazquez, Munguia e Sanchez (2005) ser interessante por 

apresentar uma análise compreensiva da literatura e para um período bastante longo, o mesmo 

não faz discussões mais aprofundadas sobre cada fator e nem sobre possíveis soluções a 

serem dadas aos mesmos. Não era intenção do artigo a análise aprofundada. Os autores 

chamam atenção a para o fato de que outros desafios podem estar acontecendo nos campi, 

sem, contudo, estarem sendo relatados na literatura. 

 

Artigo de Down (2006) 

Para Down (2006, p. 390, tradução nossa), “implantar qualquer mudança em um 

currículo requer a cooperação direta ou indireta de um grande número de stakeholders da 

instituição de ensino, particularmente dos docentes e estudantes”. A partir da iniciativa 

realizada na University of the West Indies, na cidade de Kingstown – Jamaica, Down (2006) 

concluiu que os desafios enfrentados no processo naquela universidade estiveram diretamente 

relacionados ao (1) entendimento, conhecimento e atitude dos professores sobre o tema, (2) 

expectativas dos estudantes, (3) limites do plano de ensino, (4) transformar uma iniciativa 

pessoal em política e (5) suporte limitado aos programas de sustentabilidade. 

Down (2006) realizou uma pesquisa-ação na universidade da Jamaica. Dois cursos 

foram selecionados para a integração de questões de sustentabilidade: um foi o curso de 

computação básica e o outro foi de literatura caribenha. O curso de literatura começou com a 

exploração do conceito de desenvolvimento sustentável e com leitura e discussão de projetos. 

Em seguida os alunos foram encorajados a pesquisar a área, em especial a questão de 

sustentabilidade relacionada ao ambiente e à economia. Os alunos foram apoiados na busca da 

literatura de suporte e na discussão critica de assuntos contemporâneos relacionados com os 

temas. Além disso várias palestras foram organizadas e um workshop foi realizado, entre 

outros trabalhos “práticos”.  O curso de computação básica era eletivo e aberto a qualquer 

estudante da graduação. O conteúdo de sustentabilidade seria introduzido de maneira on-line, 

com os alunos acessando o programa da UNESCO “Teaching and Learning for a Sustainable 

Future”.  

Os resultados da pesquisa apontaram para cinco desafios principais, sendo o primeiro 

o entendimento, o conhecimento e a atitude do docente sobre a proposta da educação para a 

sustentabilidade. O envolvimento inicial dos docentes com o projeto variou desde o interesse 

pelo assunto até o ceticismo. Os docentes se questionavam sobre a definição do conceito e 

sobre o que era diferente do que já vinham fazendo em suas disciplinas. Após um 

aprofundamento na literatura sobre educação para a sustentabilidade, baseada principalmente 
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nos documentos da UNESCO e de pesquisadores colaboradores do tema na UNESCO, os 

docentes puderam compreender que o que vinham fazendo eram apenas abordagens 

fragmentadas, enquanto que a proposta da educação para a sustentabilidade incluía uma 

abordagem holística e interdisciplinar.  

O segundo desafio foi atender as expectativas dos estudantes. Os estudantes 

matriculam-se em disciplinas e esperam obter um plano de ensino específico para a mesma. 

Programas com planos mais abertos a modificações no decorrer do curso estão sujeitos à 

resistência dos estudantes. O curso de computação básica não atingiu seus resultados devido a 

um número de razões, a principal foi não ter um conteúdo específico. Outra razão foi a 

expectativa dos estudantes em aprender computação não ter sido atingida. Apesar de terem 

aceitado o fato de que sustentabilidade seria inserida no curso, os estudantes ficaram 

frustrados por não terem aprendido a lidar com computadores, que era o motivo maior para 

terem se matriculado no curso. Os computadores disponíveis eram ultrapassados 

tecnologicamente e apresentaram invariavelmente problemas técnicos. Já no curso de 

literatura, os resultados foram muito positivos, os estudantes sentiram que o conteúdo 

proposto de educação para a sustentabilidade complementou e enriqueceu o curso.  

Quanto aos limites do plano de ensino o maior problema enfrentado foi o da falta de 

tempo para abordagens interdisciplinares e multidisciplinares. Os estudantes do curso de 

literatura, por exemplo, optaram por estudar sustentabilidade dentro da literatura, sem se 

preocuparem em buscar conteúdos em outras disciplinas ou áreas do conhecimento que 

ampliassem o plano de ensino e exigissem um tempo maior de dedicação.  

 Down (2006) afirma que a maior dificuldade em inserir a educação para a 

sustentabilidade no ensino superior é a “escala”. Não é difícil que um docente introduza 

conteúdos ou questões ligadas à sustentabilidade em sua disciplina, portanto uma iniciativa 

individual não é difícil de se atingir. A questão é como transformar uma iniciativa individual 

em uma política institucional, ou seja, dar escala ao projeto e fazer com que a educação para a 

sustentabilidade seja parte de uma reforma educacional.  

Por fim, outro desafio sério para a educação para a sustentabilidade, no entendimento 

de Down (2006), é a falta de suporte aos programas existentes na atualidade. Segundo a 

autora, pelo fato de não haver visibilidade na agenda nacional e pela falta de uma comunidade 

local de defensores da sustentabilidade, algumas tensões surgiram no decorrer do projeto. O 

apoio de entidades regionais e internacionais foi fundamental para a pesquisa, plano de ação e 

atividades desenvolvidas e posteriormente publicadas. Algumas redes internacionais tiveram 
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papel significativo, como foi o caso da “International Network of Teacher Education 

Institutions”.  

 

Estudo da RUPEA 

No Brasil, a RUPEA conduziu um estudo entre 27 IES sobre as percepções de 

docentes quanto à inserção da educação ambiental no ensino superior (ver item 2.3.4). Da 

análise das questões relacionadas às dificuldades e elementos facilitadores no processo de 

implementação de programas de educação ambiental emergiram três dimensões principais: 1) 

reconhecimento e institucionalização da sustentabilidade; 2) dinâmica institucional, isto é, 

dinâmica acadêmica e as condições que se proporciona para a inserção da sustentabilidade em 

uma perspectiva transversal e interdisciplinar; 3) qualidade das práticas educativas e a 

formação de pessoal especializado em sustentabilidade. (SECAD, 2007) 

Quanto ao reconhecimento e institucionalização da sustentabilidade, as principais 

dificuldades relatadas referem-se a resistências de diversas naturezas, a falta de recursos 

financeiros e de infra-estrutura acadêmica para o desenvolvimento de projetos, associada à 

ausência de políticas de fomento, e ao desconhecimento da legislação sobre educação 

ambiental. Os elementos facilitadores mais reconhecidos foram a existência de políticas 

públicas e organizacionais como meio para o reconhecimento da sustentabilidade e incentivo 

para sua inserção nos currículos de todos os cursos e das atividades acadêmicas, a criação de 

estruturas ou órgãos responsáveis pela gestão ambiental da IES e a criação de parcerias intra e 

interinstitucionais entre a IES e instituições sociais (SECAD, 2007, p. 28). 

Quanto à dinâmica institucional, as principais dificuldades mencionadas são a 

departamentalização da universidade, a burocratização, fragmentação e especialização do 

conhecimento, e dificuldades para a formação de equipes interdisciplinares. Os elementos 

facilitadores foram: maior integração entre as diversas atividades acadêmicas de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão; a mobilização do pessoal e aproveitamento da produção 

acumulada de conhecimentos e o envolvimento da universidade com a comunidade em 

iniciativas populares e solidárias (SECAD, 2007, p. 28).  

No que se refere às práticas educativas e à formação de pessoal especializado em 

educação ambiental, as principais dificuldades mencionadas pelas IES foram: falta de 

fundamentação teórico-metodológica, falta de clareza quanto à epistemologia relacionada ao 

tema, falta de reflexão e práxis e a falta de consciência da importância do tema. De elementos 

facilitadores ao processo foram citados: “criação de espaços educativos, dentro dos quais se 

busque a socialização de saberes e o melhoramento da prática pedagógica” (SECAD, 2007, p. 
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29), bem como sistematização dos resultados e das reflexões sobre a prática, bem como a 

investigação e aplicação de novos modelos de aprendizagem. A Secad faz uma observação 

interessante quanto à falta de pessoal especializado em educação ambiental: se por um lado o 

fato é visto “como uma dificuldade para a implementação de programas de educação 

ambiental das IES, inversamente, indica-se como elemento facilitador a formação de 

profissionais com perfil „multidisciplinar‟ para atuarem nesses programas” (SECAD, 2007, p. 

29).  

A seguir discutem-se a importância e astendências da sustentabilidade no ensino de 

administração e negócios, que será o foco do presente estudo. 

 

 

2.3.4 Tendências no currículo de administração de empresas 

 

 

 

Em nenhum outro lugar o desafio de se introduzir sustentabilidade tem 

se provado mais difícil do que a área de administração. Apesar disso, 

ainda se advoga que não há plataforma disciplinar mais importante 

para os estudos de sustentabilidade (SPRINGETT, 2010). 

 

 

Autores que estudam a questão da sustentabilidade no âmbito do ensino superior 

concordam que, apesar da conscientização sobre a importância da sustentabilidade ter 

aumentado consideravelmente entre as organizações e entre os líderes de negócios nas últimas 

duas décadas, a educação superior de administração não tem se movido na mesma velocidade 

(ELLIOTT et at, 2004; SPRINGETT; KEARINS, 2001; AROSTEGUY, 2007; WALCK, 

2009).  

Até 1987, ano da publicação do Relatório Brundtland, nenhuma escola de 

administração norte americana oferecia cursos ligados à gestão ambiental ou à ecologia (MEB 

apud ELLIOTT et al, 2004). Já em 2009, segundo a publicação Aspen’s Global 100: Beyond 

Grey Pinstripes 2009-2010 (THE ASPEN INSTITUTE, 2009), 69% das 150 universidades 

avaliadas pelo instituto informaram que exigiam que alunos do MBA cursassem ao menos 

uma disciplina com conteúdo relacionado a questões sociais. Ainda que a oferta do número de 

cursos relacionados à sustentabilidade junto aos programas de administração tenha aumentado 
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consideravelmente nas duas últimas décadas, os mesmos continuam sendo, prioritariamente, 

disponibilizados como disciplinas eletivas, sem estarem completamente integrados ao 

currículo obrigatório e sem estarem conectados à cultura das IES.  

Dado que o controle de vastos recursos naturais está nas mãos de diversas 

organizações industriais modernas, um progresso significativo em direção ao 

desenvolvimento sustentável somente será praticável na medida em que docentes e discentes 

desenvolvam um entendimento dos princípios que relacionam os sistemas gerenciais aos 

sistemas ecológico, econômico e social (ELLIOTT et at, 2004). A questão ambiental nas 

organizações modernas exige um novo perfil de profissional que consiga articular e organizar 

uma estrutura que comporte a efetiva condução de toda a organização rumo à 

responsabilidade social e ambiental. Desta forma, torna-se importante a preparação de 

profissionais qualificados e competentes que possam introduzir nas organizações medidas e 

ações que possibilitem a inserção de mecanismos de utilização racional e equilibrada dos 

recursos naturais, garantindo assim a preservação ambiental e seu equilíbrio com os aspectos 

sociais e econômicos. 

Orr (1992) aponta que a pressão para se compreender e garantir a sustentabilidade do 

desenvolvimento dos negócios deve ser acompanhada por dados e ser holística e 

interdisciplinar, pois a disfunção ecológica moderna resulta do fracasso de se enxergar as 

coisas em sua totalidade. Visão semelhante é compartilhada por Gladwin, Kenelly e Krause 

(1995, p. 896). Os autores afirmam que a ciência organizacional evoluiu dentro de uma 

epistemologia fragmentada e que abarca apenas parte da realidade. Para eles ao desassociar a 

organização humana da biosfera e da comunidade humana total, as teorias organizacionais 

encorajaram as organizações a agir de maneira que, em última instância, destroem os sistemas 

de bases naturais e sociais. A tarefa que se apresenta aos teóricos da administração é agora a 

de reintegração. Para Gladwin, Kennely e Krause (1995), a concepção de desenvolvimento 

sustentável como um desenvolvimento inclusivo, interligado, equitativo, prudente e seguro 

traz implicações que são aplicáveis à grande parte da teoria gerencial. Há uma necessidade de 

mudar a visão de que os recursos naturais são plenos para a visão de que recursos naturais são  

finitos. Para os autores também se faz necessário mudar a concepção de eficiência para a 

concepção de equidade. Na perspectiva dos autores, as organizações não devem buscar 

crescer indefinidamente, mas sim desenvolver-se indefinidamente. Isto implica em remover 

pressupostos de crescimento indefinido das teorias de estratégia e teorias organizacionais 

(IBIDEM, p. 897). Além disso, segundo Gladwin, Kennely e Krause (1995), sustentabilidade 

exige modos de pesquisa interdisciplinares e multidisciplinares. Apesar de teóricos das 
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organizações terem estabelecido conexões com outras das ciências sociais, há poucas 

evidências de ligação com as ciências físicas e naturais.  

Introduzir questões do desenvolvimento sustentável nos currículos tradicionais das 

escolas de administração e negócios parece ser útil, mas não efetivo no longo prazo (CLARK, 

1991 apud ELLIOTT et al, 2004). A educação gerencial tradicional é geralmente atomizada, 

constituída de silos, enfatizando muito mais o conhecimento especializado do que o 

conhecimento de grandes áreas, tais como contabilidade e mercadologia gerais. Introduzir 

disciplinas ligadas à sustentabilidade como complementares ou eletivas ao currículo pode 

contribuir, de uma certa forma, para a perpetuação da tendência de fragmentação da educação 

e, consequentemente, do conhecimento. Elliott et al (2004) afirmam que a educação de gestão 

e negócios deve desenvolver a visão dos alunos de um mundo interconectado e complexo e 

uma visão moral capazes de garantir uma qualidade de vida por várias gerações em um 

mundo dinâmico. Springett (2005) defende que a função do ensino de administração não deve 

ser simplesmente a de alertar os estudantes para problemáticas e soluções atuais, nem a de 

treinar futuros gerentes a respeito do pragmatismo ambientalista, mas sim prover uma 

abordagem que “[...] introduza a reflexão sobre mudanças em valores pessoais e em estruturas 

institucionais, necessários à responsabilidade ecológica e social e às relações sustentáveis dos 

seres humanos com a natureza e entre si” (SPRINGETT, 2005, p. 149, tradução nossa). 

Delyse Springett é uma pesquisadora da Nova Zelândia que tem contribuído 

significativamente ao estudo da educação para a sustentabilidade. Ao menos três de seus 

artigos publicados em reconhecidos journals no período entre 2000 e 2005 focam o tema da 

sustentabilidade no ensino de administração. Nesses artigos a autora explora os motivos pelos 

quais o tema não tem ganhado força junto à academia nos estudos organizacionais e tem sido 

tratado de maneira tangencial, bem como oferece algumas reflexões sobre experiências 

internacionais e sobre a própria experiência de introduzir o tema em uma universidade 

neozelandesa. Segundo a autora, as escolas de administração e negócios geralmente não são 

avessas à introdução de novas disciplinas em seus programas e, seria de se esperar que, em 

tempos de acirrada competição por estudantes, as IES abrissem rapidamente as portas à 

sustentabilidade, ou, pelo menos, encorajassem a entrada do tema nos currículos. 

(SPRINGETT; KEARINS, 2001, p. 214).  

Sustentabilidade poderia servir como um fator de atração para um grupo de 

estudantes interessados pelo tema, segundo a autora. Mas a realidade não tem sido essa: 

evidências mostram que o tema desenvolvimento sustentável não tem ganhado terreno, nem 

junto às universidades americanas nem junto às britânicas, ou pelo menos não na totalidade da 
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proposta da educação para sustentabilidade. Pesquisas conduzidas pelo Washington World 

Resources Institute (WRI) e pelo Aspen Institute entre 1998 e 1999 revelaram que, em 1998, 

apenas 16% das 37 escolas de administração participantes do estudo tinham incorporado 

disciplinas voltadas à gestão ambiental ao currículo obrigatório dos programas de MBA: na 

maior parte das vezes o tema era foco de disciplinas eletivas. A estratégia predominante das 

IES, segundo a pesquisa, é, justamente, a introdução de disciplinas eletivas (WRI apud 

SPRINGETT; KEARINS, 2001, p. 217). O relatório Forum for the Future de 1998 que focou 

mais explicitamente o tema sustentabilidade nos cursos de administração no Reino Unido, 

demonstrou resultados similares aos das duas pesquisas mencionadas: apesar de metade das 

instituições auditadas terem políticas específicas de sustentabilidade, quase nenhuma 

instituição possuía sequer um programa voltado à implantação de tal política (FORUM FOR 

THE FUTURE apud SPRINGETT; KEARINS, 2001, p. 214).  

Springett e Kearins (2001) afirmam que há uma dicotomia entre o que se prega e o 

que se faz em relação à sustentabilidade nas escolas de administração e que, apesar de 

politicamente desejada, a mesma fica marginalizada nos programas das faculdades e 

universidades. As autoras indicam quatro razões para explicar tal marginalização: tradicional 

resistência acadêmica às abordagens interdisciplinares exigidas pela educação para 

sustentabilidade; carência de variação nas abordagens pedagógicas e nos métodos de 

avaliação que sejam apropriados à educação para sustentabilidade; dificuldades da IES em 

balancear princípios e lucro, e, por fim, a carreira dentro da própria academia.  

Para Springett (2010) permanecer na corrente dominante (mainstream), com 

especialização dentro de uma disciplina estabelecida, tende a facilitar a portabilidade do 

docente na academia, o que concorda com a visão reducionista comentada por Gladwin, 

Kenelly e Krause (1995) de que a educação superior foca pessoas de maneira estreita, ao 

invés de sistêmica e de que as tradicionais fronteiras entre as disciplinas trazem limitações ao 

que se enxerga como legítimo de se ensinar e pesquisar. Além disso, se a opção do docente 

for adotar uma agenda crítica, o mesmo pode encontrar dificuldades políticas ou outras 

conseqüências para sua carreira. Isso porque “uma perspectiva crítica sobre sustentabilidade 

demonstra uma luta ideológica que se choca contra a legitimidade e o legado da teoria 

gerencial ortodoxa” (SPRINGETT, 2010, p. 78, tradução nossa).  

Outro aspecto comentado pelas pesquisadoras Springett e Kearins (2001) é a 

operacionalização de um currículo multidisciplinar e transversal. As mesmas afirmam que, 

ainda que a variedade de cursos oferecidos aos estudantes de nível superior tenha aumentado 

e novas opções de graduação tenham sido instituídas (programas com mais de duas áreas de 
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concentração, cursos com ênfase em determinado campo de estudo e pesquisa, entre outros), o 

estudante continua a ter as mesmas restrições ao número total de cursos de que pode participar 

(SPRINGETT; KEARINS, 2001, p. 216), limitando a transversalidade e a possibilidade do 

estudante buscar outros campos de pesquisa, como exigido pela sustentabilidade. 

Além dos aspectos acima mencionados como dificultadores no processo de inclusão 

da sustentabilidade no currículo de administração, observa-se que as instituições de nível 

superior voltaram-se às forças de mercado e tem se sujeitado às ideologias do mesmo 

(HUCKLE, 1996; ORR, 1992). Segundo Huckle (1996), as universidades demonstram uma 

tendência a esposar a cultura e filosofias gerenciais, as quais se espelham no mercado e na 

competição, muito mais do que nos valores e princípios educacionais. Orr (1992) vê as 

instituições de nível superior preparando indivíduos para uma economia de mercado em 

expansão, onde predomina a especialização. O ambiente de competição, característico dos 

mercados, externo às instituições de nível superior, passa a ser observado, de certa forma, 

dentro das instituições de ensino: departamentos disputam entre si as verbas disponíveis e 

cada vez mais, limitadas. Tais limitações, segundo Springett (2005 e 2010), forçam escolhas 

entre os diversos cursos a serem oferecidos pelas faculdades e universidades, o que pode 

deixar a carreira de docentes de certa forma vulnerável (tal como nos mercados competitivos) 

e impor restrições à expansão da sustentabilidade nas instituições de ensino. 

Um recente estudo dentre as 50 melhores escolas de administração do mundo 

demonstrou que 70% das mesmas oferecem um ou mais cursos com tópicos relacionados à 

sustentabilidade (CHRISTENSEN et al, 2007). Apesar de o estudo ter focado em cursos de 

MBA, que não estão no escopo da investigação, inclui-se uma breve análise sobre o mesmo 

por ser um tópico relevante à discussão do currículo de administração. Um debate atual é se 

sustentabilidade deve ser integrada ao currículo mínimo obrigatório do curso de administração 

ou se sustentabilidade deve ser ensinada como uma das disciplinas eletivas ao curso 

(CHRISTENSEN et al, 2007; TILBURY; CRAWLEY; BERRY, 2004).  

Os resultados do estudo de Christensen et al (2007) mostraram que pelo menos 84% 

das escolas envolvidas no estudo exigem que os alunos cursem pelo menos um curso que 

verse sobre pelo menos um dos seguintes temas: sustentabilidade, responsabilidade social 

corporativa ou ética. Além disso, os resultados apontaram para um grande número de centros 

de estudos voltados às questões de sustentabilidade nas instituições: 65% das instituições 

afirmaram ter um centro de estudo de sustentabilidade. 

Outro objetivo do estudo era investigar se ética, sustentabilidade e responsabilidade 

social estavam inseridas no programa das escolas de administração (o foco era o MBA como 
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já mencionado) e não apenas oferecidos como disciplinas eletivas. 54,55% das escolas 

participantes afirmaram que de alguma forma os tópicos já estavam sendo cobertos pelo 

programa. A questão é entender em que medida os tópicos estavam integrados ao programa e 

às diretrizes educacionais. As respostas variaram desde afirmações genéricas nas ementas dos 

cursos até currículos integrados.  

As universidades que mais se destacaram por apresentarem grandes esforços de 

integrar sustentabilidade foram: Cornell, University of  Michigan, HEC-Paris e University of 

North Carolina at Chappel Hill. A HEC-Paris se destacou, entre outros motivos, por um curso 

chamado “Gestão Alternativa”, com duração de um ano e com treinamentos não 

convencionais, tais como desenvolvimento de projetos em conjunto com organizações não 

governamentais, associações e sindicatos. A Cornell, por sua vez, além de incorporar 

sustentabilidade em todas as disciplinas do MBA, oferece a opção de um curso de MBA em 

sustentabilidade. A universidade se destacou ainda pela dedicação demonstrada por seus 

coordenadores de curso e docentes ao conceito da educação para a sustentabilidade. 

Sumarizando, pode-se dizer que as organizações estão à frente dos estudos 

organizacionais ao reconhecerem a necessidade urgente do desenvolvimento sustentável e ao 

implantar políticas e práticas sustentáveis. As instituições de ensino superior voltadas à 

administração e negócios, por sua vez, estão dando seus primeiros passos da inclusão da 

sustentabilidade em seus programas, sendo que algumas já dão demonstrativas claras de um 

progresso. Outras ainda estão discutindo se devem adicionar cursos que tratem de aspectos e 

problemas do desenvolvimento sustentável como eletivos. A simples inclusão de disciplinas 

como eletivas pode ser um passo importante, mas não suficiente para garantir o envolvimento 

de futuros administradores de empresas aos princípios norteadores da sustentabilidade.  

Nas palavras de Springett e Kearins (2001, p. 216, tradução nossa), “[...] o grande 

freio ao desenvolvimento sustentável no ethos e nas práticas das instituições acadêmicas 

parece ser a inércia”.   

 

Tendo essas discussões em mente, passa-se agora para a apresentação dos 

procedimentos metodológicos que darão suporte à condução do presente estudo, e que se 

espera, poderá contribuir para a compreensão dos processos, avanços, dilemas e 

possibilidades da educação para sustentabilidade nas escolas de administração brasileiras. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 Natureza da pesquisa e estratégia metodológica 

 

 

Para alcançar os objetivos propostos, a estratégia metodológica adotada na pesquisa 

pode ser melhor descrita sob a forma de estudo qualitativo interpretativo básico. A escolha de 

tal estratégia metodológica se deu, em primeiro lugar, pela necessidade de uma pesquisa um 

pouco mais aberta de cunho qualitativo, que favorecesse a compreensão e o aprofundamento 

do fenômeno em estudo. Em segundo lugar, porque se buscou analisar como a realidade é 

construída e percebida pelas pessoas em seu mundo social. De acordo com Merriam (2002), a 

pesquisa qualitativa tem como característica central a construção da realidade pelos 

indivíduos na interação com seus ambientes sociais, e os pesquisadores qualitativos estão 

interessados em compreender as experiências das pessoas no mundo e os sentidos dados ao 

mundo a partir dessas experiências. Em terceiro lugar, a abordagem qualitativa justificou-se a 

partir da análise detalhada e crítica que se quer construir, a partir da visão das pessoas 

envolvidas no contexto em que se encontram. 

Trata-se de um estudo qualitativo básico, pois não era intenção descrever um único 

evento ou uma unidade de análise, o que poderia caracterizar um estudo de caso (GEPHART, 

2004). Também não se procurou estudar a essência e natureza subjacente do fenômeno, 

típicos de um estudo fenomenológico. O estudo não envolvia uma plena ou ampla análise da 

interação de indivíduos entre si e com a cultura da sociedade onde vivem e nem houve uma 

permanência longa no campo, o que justificaria um estudo etnográfico.  

Caelli, Ray e Mill (2003, p. 19, tradução nossa) definem estudo qualitativo básico 

(ou genérico) como “aquele que não é guiado por um conjunto explícito ou estabelecido de 

pressupostos filosóficos nos mesmos moldes que uma das metodologias qualitativas 

conhecidas”. A investigação privilegiou as informações qualitativas, assim, a ênfase da 

pesquisa não esteve na rigidez dos números ou dados estatísticos, mas nos processos 

experienciados pelos indivíduos e seus significados. Diferentemente da pesquisa quantitativa, 

a “pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem emprega 

instrumental estatístico na análise dos dados” (GODOY, 1995, p. 58). Deslauriers e Kérisit 

(2008, p. 127, tradução nossa) afirmam que, “o objeto por excelência da pesquisa qualitativa é 

a ação interpretada, simultaneamente, pelo pesquisador e pelos sujeitos de pesquisa; daí a 
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importância da linguagem e das conceituações que devem dar conta tanto do objeto vivido, 

como do objeto analisado”.   

Os resultados da pesquisa serão apresentados sob a forma de texto escrito, 

valorizando-se o relato detalhado e a descrição do fenômeno. Para Gephart (2004, p. 454, 

tradução nossa), o estudo qualitativo “é altamente descritivo e, muitas vezes, reconta quem 

disse o que para quem e também o como, o quando e o porquê”. Segundo Godoy (2006), 

estudos essencialmente descritivos apresentam informações sobre fenômenos pouco 

estudados e geram uma base de dados para outros estudos futuros e para a formulação de 

teorias.  

É com este propósito que o presente estudo pretende dar sua contribuição, ao tentar 

relatar em detalhes e compreender como experiências de educação para sustentabilidade vêm 

se construindo nos programas de ensino superior em administração e negócios no Brasil.  

 

 

3.2 Objeto 

 

 

O objeto de estudo desta pesquisa são os programas de graduação em administração 

de faculdades e universidades brasileiras, e as iniciativas educacionais adotadas pelas mesmas 

para a inserção da sustentabilidade no projeto pedagógico e/ou no currículo.  

De modo a estabelecer limites ao objeto de pesquisa, consideraram-se inicialmente 

listas de classificação de organizações que se dedicam a avaliar e classificar as instituições de 

ensino superior brasileiras. Apesar de existirem outras classificações, selecionaram-se duas: a 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a do Guia 

do Estudante: Melhores Universidades 2009 (GUIA). A desenvolvida pelo Inep trata de uma 

classificação oficial, feita por autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (IGC, 

2008). A do GUIA goza de ampla aceitação entre os discentes e considera um grande número 

de programas de faculdades e universidades de todo o Brasil (GUIA, 2010). 

As faculdades e universidades foram escolhidas a partir da lista dos cursos de 

administração classificados como faixa 5 pelo Inep e/ou os que obtiveram cinco estrelas pelo 

GUIA. A intenção foi somar as duas listas e não se desprezou qualquer instituição listada sob 

esses critérios. Segue a lista das 21 instituições selecionadas preliminarmente:  
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 PÚBLICAS 

- Universidade Federal de Lavras (UFLA) – Minas Gerais 

- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

- Universidade Federal de Viçosa (UFV) – Minas Gerais 

- Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

- Universidade Federal do Rio de Grande do Sul (UFRGS) 

- Universidade Federal de São Carlos (UFSC) – São Paulo 

- Universidade de São Paulo (USP) 

- Universidade de São Paulo (USP) – Campus de Ribeirão Preto 

 PRIVADAS 

- Ibmec-MG 

- Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) – RJ 

- Ibmec-RJ 

- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 

- Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) – RS 

- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 

- Universidade de Caxias do Sul (UCS) – RS 

- Centro Universitário da FEI – SP 

- Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) – SP 

- Fundação Getúlio Vargas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo  

- Insper-Ibmec – SP 

- Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) – RJ 

- Faculdade de Administração de Empresas (FACAMP) – SP 

 

Esta lista de instituições serviu de base para o estudo prático. A partir desta lista 

inicial utilizou-se o efeito “bola de neve”, ou seja, nas entrevistas conduzidas perguntou-se 

aos entrevistados sobre outros cursos de administração ou instituições que fossem de sua 

ciência que tivessem notório reconhecimento na educação para a sustentabilidade. Assim, a 

Universidade Federal da Bahia foi acrescentada no decorrer do projeto, por sugestão de dois 

entrevistados.  

O índice de participação final no estudo foi de 77% no geral, ou seja, das 22 

instituições convidadas, 17 participaram. Entre as privadas observou-se o maior índice de 

participação: 92% ou 12 de 13 instituições responderam positivamente ao convite. Dentre as 
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instituições públicas apenas 44% das instituições (4 de 9) participaram do estudo. O Quadro 

11 abaixo mostra a participação por tipo de instituição. 

 

 

Quadro 11: Participação no estudo 

 

 

 

Quadro 12: Perfil das instituições participantes  

 

Fonte: autora – elaborado a partir de informações em sites públicos 

(*) o número refere-se somente ao campus de Viçosa 

Concordaram 

em participar

Foram 

convidadas
Participação em %

Particulares 12 13 92%

Públicas 5 9 56%

Total 17 22 77%

Instituição Estado
Número de vagas 

por ano

-      Ibmec-MG MG 125

-      Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) - RJ RJ 50

-      Ibmec-RJ RJ 150

-      Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) RJ 306

-      Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) – FGV RJ RJ 50

-      Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) - RS RS 130

-      Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) RS 360

-      Universidade de Caxias do Sul (UCS) - RS RS 300

-      Centro Universitário da FEI - SP SP 584

-      Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) - SP SP 200

-      Insper – SP SP 100

-      Faculdade de Administração de Empresas (FACAMP) - SP SP 150

-      Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) – São Paulo SP 60

-      Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG 100

-      Universidade Federal de Viçosa (UFV) - Minas Gerais MG       40 (*)

-      Universidade Federal do Rio de Grande do Sul (UFRGS) RS 100

-      Universidade Federal da Bahia (UFBA) BA 155
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O Quadro 12 acima identifica a lista final das instituições participantes por estado e 

número de vagas ofertadas por cada uma no último vestibular ocorrido, segundo informações 

disponíveis nos websites das instituições. 

Quanto ao perfil das instituições de ensino superior, levando-se em conta apenas o 

curso de graduação em administração de empresas, as participantes do estudo estão situadas 

nos Estados de São Paulo (5), Rio Grande do Sul (4), Rio de Janeiro, (4), Minas Gerais (3) e 

Bahia (1). O número de vagas por ano entre as particulares é, em média, maior do que o 

número de vagas entre as públicas.  

 

 

3.3 Construção dos dados 

 

 

Nesse estudo os dados foram obtidos por meio de duas fontes de evidências: 

documentos e entrevistas. A pesquisa documental foi conduzida por meio de buscas nos 

websites das organizações participantes ou na mídia em geral, além dos documentos 

eventualmente recolhidos por ocasião das visitas e entrevistas realizadas nos diversos campi. 

Buscaram-se dados que permitissem avaliar se sustentabilidade já está no currículo publicado 

pelas instituições, em qual disciplina, qual a carga horária da disciplina oferecida e a carga 

horária do curso, o conteúdo programático e a característica de disciplina, se optativa ou 

obrigatória. Também se buscou informações sobre a missão e visão das IES, para ver se já há 

alguma sinalização sobre sustentabilidade e se iniciativas na gestão sustentável estão sendo 

relatadas. 

As entrevistas foram semi-estruturadas e o roteiro de entrevista foi construído com 

inspiração em estudos semelhantes conduzidos em universidades na literatura internacional. 

Uma discussão sobre a construção do roteiro de entrevista é feita no próximo item.  

Dada a natureza das perguntas de pesquisa exigir entrevistas que pudessem revelar 

perspectivas sobre a visão estratégica dos cursos de graduação em administração, escolheu-se 

direcionar esta investigação aos diretores e coordenadores de curso. Ao mesmo tempo em que 

os diretores e coordenadores estão em posição de discutir estratégia e visão do curso, os 

mesmos também são capazes de detalhar o escopo dos programas e a estrutura do currículo. 

Esses profissionais possuem ainda papel decisório sobre tópicos tais como contratação de 
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pessoal e avaliação de currículo, que afetam, em última instância, os itens de pesquisa do 

presente estudo.  

Um total de 20 indivíduos das 17 IES foram entrevistados durante o período de 25 de 

março a 13 de maio de 2011. As entrevistas foram conduzidas pessoalmente, com exceção de 

2, as quais foram realizadas por telefone.  As entrevistas por telefone não apresentaram 

diferenças de conteúdo significativas em relação àquelas realizadas pessoalmente e, assim 

sendo, foram analisadas em conjunto com as demais. Todas foram gravadas em mídia 

eletrônica e posteriormente transcritas em sua totalidade.  

 

 

Quadro 13: Perfil dos entrevistados 

 

Fonte: autora – elaborado a partir dos dados das entrevistas 

Legenda: Gênero M = masculino, F= Feminino 

 

 

O perfil dos entrevistados está no Quadro 13 acima. Os nomes dos participantes e das 

instituições foram omitidos a fim de se preservar suas identidades e quaisquer informações 

Instituição Entrevistado Cargo do entrevistado Gênero Titulação
Tempo na 

função (anos)

P1 E1 Coordenador do curso de graduação M Doutor em Administração 1,5

P2 E2 Coordenador do departamento de administração M Doutor em Administração 5

P3 E3 Coordenador do curso de graduação F Doutor em Educação 3

P3 E4 Professor M Doutor em Administração 4

P4 E5 Coordenador do curso de graduação F Doutor em Administração 0,5

P5 E6 Coordenador do curso de graduação M Doutor em Administração Pública e Governo 0,5

P5 E7 Vice Diretor M Doutor em Administração Pública e Governo 2

P6 E8 Coordenador do curso de graduação M Mestre em Administração 0,5

P7 E9 Diretor da Faculdade de Administração M Mestre em Administração 11

P8 E10 Coordenador do departamento de administração M Mestre em Adm e Negócios 2

P8 E11 Professor F Doutor em Engenharia da Produção 5

P9 E12 Coordenador do Colegiado do Curso de Administração F Bacharel em Ciências Sociais 1

P10 E13 Coordenador do departamento de administração M Mestre em Administração 7

P11 E14 Coordenador Cursos de Gestão Social F Doutor em Administração 2

P12 E15 Coordenador geral da área de administração M Doutor em Engenharia de Produção 10

P13 E16 Diretor Nacional de Graduação M Doutor em Administração 1

P14 E17 Coordenador do bacharelado em administração M Doutor em Administração 8

P15 E18 Coordenador do curso de graduação M Doutor em Administração 1,5

P16 E19 Coordenador do bacharelado em administração F Doutor em Administração 0,5

P17 E20 Coordenador do curso de graduação F Doutor em Administração 4
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institucionais estratégicas. Instituições e entrevistados foram codificados e serão referenciados 

no texto usando-se o seguinte esquema:   

 

 P1 a P17 – instituição de ensino superior participante 

 E1 a E20 – entrevistados  

 

Dentre os entrevistados estão 15 coordenadores de área, de curso ou de bacharelado 

em administração, 2 diretores, 1 vice-diretor e 2 professores. Os dois professores, apesar de 

não serem o alvo inicial do estudo, foram incluídos na pesquisa por terem sido convidados a 

participar das entrevistas pelos coordenadores de curso, sendo que, em um dos casos, a 

entrevista foi realizada em conjunto com o coordenador. No caso do outro professor, 

adicionalmente à indicação do coordenador de curso, foi incluído pelo fato de ser membro de 

conselho consultivo de centro de pesquisa relacionado a meio ambiente e responsável pela 

inserção do tema na graduação e na pós-graduação. Em uma das instituições entrevistou-se o 

coordenador do curso de administração e o vice-diretor da entidade. 

Os participantes são, em sua maioria, doutores em administração. Sete são mulheres 

e 13 homens. Eles estão em suas funções há pouco mais de 3 anos em média, sendo que há 

uma grande variância nesse item: desde menos de um ano a mais de 11 anos na posição. O 

fato de os participantes estarem há pouco ou há muito tempo na função interferiu na 

capacidade dos mesmos falarem a respeito do processo de inserção da sustentabilidade, sendo 

que os mais novos na posição e com pouco tempo de instituição conheciam pouco do 

histórico. 

A intenção foi ouvir profundamente o que essas pessoas dizem sobre as atividades 

que estão sendo conduzidas no sentido de se integrar sustentabilidade ao curso de 

administração e negócios. Uma triangulação com os dados obtidos nas entrevistas com a 

pesquisa documental também foi conduzida a fim de se cruzar informações. 

 

 

3.4 Construção do roteiro de entrevista  

 

 

Para construir o roteiro de entrevistas partiu-se de instrumentos de avaliação da 

sustentabilidade existentes e que já foram aplicados em instituições de ensino superior. Isso 
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porque esta pesquisa pretendeu não só analisar as ações em prol da sustentabilidade nas 

instituições brasileiras, mas estabelecer algum grau de comparação com experiências em 

curso no cenário internacional. Desta forma, o roteiro buscou se inspirar em elementos 

considerados significativos nas pesquisas que vêm sendo conduzidas na Europa, América do 

Norte, América Latina e Caribe, África e Oceania. Não se trata de replicar instrumentos de 

pesquisa quantitativa, o que seria adequado em um estudo comparado, o que não é o caso, 

mas tomar como referência algumas questões centrais que estão sendo objeto de análise de 

estudos com a mesma preocupação deste.   

Pesquisar e avaliar sustentabilidade no ensino universitário tem imposto alguns 

desafios, segundo Shriberg (2004). Muitos administradores de IES bem como pesquisadores 

questionam se é sensato investir em avaliações de sustentabilidade no ensino superior. No 

entanto, avaliações que possibilitem analisar instituições engajadas com sustentabilidade têm 

o potencial de identificar fontes de apoio e de resistência, as melhores práticas e as 

experiências na integração da sustentabilidade que devem ser abandonadas. Ferramentas de 

avaliação também podem auxiliar no processo de melhoria contínua em direção à 

sustentabilidade.  O diálogo entre instituições de ensino superior interessadas pelo tema pode 

ser facilitado pelo uso de um instrumento compreensivo e bem fundamentado (SHRIBERG, 

2004).  

Shriberg (2004) analisou dez instrumentos de avaliação de sustentabilidade, a 

maioria proposto por instituições não governamentais envolvidas com a causa de transformar 

a educação para a sustentabilidade. Para Shriberg (2004) instrumentos de avaliação da 

sustentabilidade nas IES, a fim de darem suporte a programas de mudança, devem questionar 

o “por que” e o “como” as instituições estão buscando sustentabilidade, adicionalmente ao “o 

que” as mesmas estejam fazendo, ou seja, além dos resultados, devem analisar também o 

processo e os motivos. Um resumo das ferramentas de avaliação analisadas pelo pesquisador 

encontra-se no Anexo A. 

Dois dos instrumentos analisados pelo pesquisador, ou seja, os questionários State of 

the Campus Environment e Sustainability Assessment Questionnaire serviram de inspiração 

para a construção do roteiro de entrevista a ser utilizado na presente pesquisa. Os dois 

instrumentos cobrem suficientemente o referencial teórico deste estudo e revelam-se bastante 

abrangentes.  

O roteiro de entrevista utilizado encontra-se no Apêndice B.  
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3.5 Análise dos dados 

 

 

A análise de dados se inspirou no processo de análise da informação textual sugerido 

por Flores (1994), segundo o qual as primeiras impressões e conclusões já começam a ser 

extraídas a partir da coleta de dados. Os dados obtidos na pesquisa documental e nas 

entrevistas foram segmentados e reduzidos e, em seguida, categorizados.  A apresentação dos 

dados e as conclusões resultantes basearam-se nas categorias definidas. 

 

 

3.5.1 Redução de dados 

 

 

Dada a grande quantidade de dados, a primeira etapa do processo de análise foi a 

redução dos mesmos, ou seja, a identificação de unidades significativas, que tivessem  

elementos de interesse para a pesquisa e que permitissem estabelecer relações com os 

objetivos de pesquisa. A redução de dados incluiu um processo de identificação ou 

codificação e categorização das narrativas. 

As entrevistas, já transcritas, foram lidas e ouvidas primeiramente em sua totalidade 

e sem interrupções, de forma a captar o significado geral e as grandes impressões provocadas 

pelas mesmas. Recorreu-se também às notas de campo com as observações feitas pela 

pesquisadora durante as entrevistas, a fim de se preencher eventuais lacunas ou recuperar 

significados de expressões utilizadas. Na sequência procedeu-se a uma nova leitura, dessa vez 

segmentando as unidades textuais, codificando as mesmas e categorizando os conteúdos. Esse 

processo foi repetido entrevista a entrevista. A Figura 5 mostra alguns exemplos de 

segmentação e codificação. 

 

E4: Só que, na verdade, a gente costuma tratar a questão do meio 

ambiente, a questão da sustentabilidade, como uma questão 

transversal. A gente, na verdade, discute meio ambiente em marketing, 

em finanças, em estratégia.  
 

E8: E ela é professora de responsabilidade sócio-ambiental. Então, é 

muito interessante você falar com ela. Porque ela tem uma gama de 

projetos que vai desde comunidade até projetos com ONGs 

relacionadas com sustentabilidade. É um projeto que o aluno é 

convidado, ele ganha como atividade complementar.  

Figura 5: Exemplos do processo de segmentação e codificação 

Transversalidade 

Extensão 
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A categorização foi feita com base em categorias estabelecidas a priori, a partir da 

teoria estudada, e também com temas encontrados a posteriori, ou seja, a partir dos próprios 

dados. Segundo Flores (1994, p. 50), “procedimentos dedutivos e indutivos se combinam no 

trabalho do analista, de modo que, a partir de algumas categorias a priori, se produzem 

modificações para adaptá-las ao conjunto de dados ao qual estão sendo aplicadas.” 

Concomitantemente à codificação e categorização, foram sendo analisadas as 

relações entre as categorias, agrupando-as por temas ou tópicos (“meta-categorias”). O 

processo não é linear e, por vezes, uma categoria classificada dentro de um tema teve de ser 

reclassificada. A esse processo Flores (1994) chama de agrupamento. A Figura 6 a seguir 

mostra um mapeamento das categorias e as relações entre as mesmas. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapeamento das categorias utilizadas 

 

 

Educação para 

sustentabilidade 

no ensino de adm. 

de empresas

Histórico

Significados

Práticas

Responsáveis
Dificuldades
Facilidades

Sustentabilidade
Educação p/ sustentabilidade
Sustent. p/ Administração
Projeto pedagógico
Tendências

Grade curricular
• transversalidade

Estratégias de ensino
Capacitação de docentes
Extensão
Gestão universitária
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As unidades de significado, já categorizadas, foram transferidas para uma tabela, a 

fim de facilitar o trabalho de análise, comparação e extração de significados.  A tabela foi 

construída com dupla entrada, ou seja, nas duas primeiras colunas verticais relacionaram-se 

todas as categorias e subcategorias. Na primeira linha foram emparelhados todos os 

entrevistados, de E1 a E20. Nas células da tabela foram copiadas as unidades de significados, 

ou as cópias das falas, já reduzidas.  

A Figura 7 abaixo é um extrato da tabela utilizada. 

 

 

 

Figura 7: Extrato da tabela utilizado para organizar os recortes das unidades significativas 

 

O uso da tabela permitiu o aprofundamento da análise em cada tema: busca da ideia 

central ou ideias centrais, comparação entre as diversas categorias, triangulação com a 

pesquisa documental e triangulação com a teoria previamente estudada. 

No próximo item passa-se à apresentação e análise dos resultados.  

Categoria Subcategoria

Educação p/ Sustentabilidade Significados
Mas, além disso, tem um efeito 

educacional diante do consumidor. 

Acho que educar para a 

sustentabilidade é educar, é tentar 

educar o ser humano trazendo várias 

perspectivas. Não só uma disciplina. 

...

Educação para a Sustentabilidade, é você 

formar pessoas, cidadãos, com essa visão 

de que eles, como profissionais, possam 

fazer a sua parte, de sua gestão, e que eles 

possam futuramente ser profissionais que 

respeitem a natureza, os ambientes, né? de 

maneira geral.

Educação p/ Sustentabilidade Educação de Base

E, além disso, educação tem o lado 

formal, que somos nós aqui, por 

exemplo. Mas também pode, já, 

começar esse tipo de coisa na creche 

etc. E, bom, basicamente seria nesses 

principais pilares.

Agora, eu acho importante educação 

para a sustentabilidade, as nossas 

crianças cada vez virem mais 

conscientes disso. Eu acho que isso é 

uma coisa que tem que ser feita mais 

de base. Mas, em princípio, eu não 

estou preocupado com isso aqui.

...

Formas de Inserção Eletiva

 Uma forma é o fato que a gente tem 

uma disciplina dedicada a esse tema: 

Sustentabilidade Ambiental e Social, 

que é uma disciplina do último ano. É 

uma disciplina, porém uma disciplina 

optativa. Então, nem todo mundo 

tem que fazer. Isso é uma coisa. 

Então, a gente tem na grade que a 

gente chama. É uma disciplina 

obrigatória e depois tem eletiva. Eu 

acho que inclusive faz duas eletivas. 

Dois tipos. Uma desdobra para outra. 

E que semestralmente é oferecida e 

tem adesão.

...

Em 2011.1 – que é agora, esse primeiro 

semestre – nós estamos implantando a 

nova versão, né? da estrutura acadêmica 

do nosso curso, e tem uma disciplina, que 

se chama ‘Gestão Ambiental’ e que a 

professora tem como conteúdo, se 

preocupar não só o Gestor Ambiental, mas 

com essa parte de Sustentabilidade (...) 

Formas de Inserção Extensão

Tem grupos de estudantes que 

cuidam disso. Tem, também, outro 

projeto de estudantes. Eu acho que o 

nome é Projeto Tombo. E eles 

também, pelo que eu me lembre, têm 

se dedicado muito a essa questão de 

sustentabilidade.

 Apesar de muito recente, isso me 

deixou bastante contente: que as 

pessoas estão fazendo; o Prédio 

Sustentável, que esse projeto os 

alunos estão aderindo. Então, esse é 

o nosso caminho. 

...

E3 E20...E1 E2

Entrevistados 

C
at

eg
o

ri
as
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4 Apresentação e análise dos resultados 

 

 

Esse item apresenta a disposição e análise dos dados, de acordo com o mapeamento 

da Figura 6 (p. 96). Inicia-se a discussão pelos significados de sustentabilidade e educação 

para sustentabilidade em administração de empresas na visão dos entrevistados. Em seguida 

discorre-se sobre o histórico da inserção da temática sustentabilidade nas instituições 

pesquisadas: utiliza-se uma matriz de opções de integração de sustentabilidade, demonstra-se 

quem foram os responsáveis pela introdução do tema no currículo e ressaltam-se as 

dificuldades e as facilidades encontradas. Por fim abordam-se as práticas já observadas nas 

instituições, ou seja, as diversas formas pelas quais sustentabilidade está presente no curso das 

instituições participantes.  

 

 

4.1 Significados de educação para sustentabilidade nos cursos de administração 

 

 

As narrativas dos coordenadores e diretores de cursos de graduação em 

administração evidenciaram que sustentabilidade ainda carece de uma discussão mais 

contundente para a área de administração e gestão. Embora o conceito de sustentabilidade não 

se revele maduro nos discursos, há avanços na forma de compreender essa ideia-força, 

especialmente nas escolas em que se observa um trabalho mais significativo, aderente ao 

projeto pedagógico, às linhas de formação e como eixo transversal do currículo. 

Não foi raro os entrevistados se mostrarem desconfortáveis com a pergunta sobre o 

que entendiam por sustentabilidade. Três coordenadores fizeram questão de convidar 

professores/pesquisadores da cadeira de sustentabilidade para participar da entrevista com 

receio de que não soubessem responder adequadamente.  

Quando questionados sobre o conceito de sustentabilidade, os participantes da 

pesquisa concordam, de maneira geral, que o conceito é bastante amplo, e que o mesmo, para 

ter significado, deve ser contextualizado.  

Uma das preocupações dos coordenadores e diretores era deixar claro que 

sustentabilidade “não se trata de ativismo” (E2, coordenador de escola privada), e que 

também não se trata de modismos e que as razões para se inserir sustentabilidade no currículo 

de administração são, sobretudo, econômicas. Sintetizando o discurso dos entrevistados sobre 
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o que entendem por sustentabilidade, tem-se um conceito muito em linha com aquele de 

Brundtland: ressaltando a utilização adequada dos recursos naturais, a harmonia dos 

subsistemas ambiental e social, a preocupação com o futuro e a busca pela conciliação entre 

interesses econômicos, ambientais e sociais.  

Não era a intenção dessa pesquisa fazer uma análise semiótica ou análise de discurso 

com contagem de categorias verbais e gramaticais, mas procedeu-se a uma breve análise de 

uso de expressões-chave encontradas nas narrativas sobre os significados de sustentabilidade 

dos entrevistados. Observou-se que o uso da expressão „econômica‟ (ou variantes como 

econômico) apareceu mais freqüentemente do que o uso da expressão „ambiental‟ (ou 

variantes como „meio ambiente‟, natureza). A expressão „social‟ foi a que menos apareceu. 

Similarmente, o uso da expressão „crescimento‟ foi maior do que o uso da expressão 

„desenvolvimento‟. A palavra „lucro‟ (e similares como „valor para share-holder’, 

„distribuição de lucros‟, „resultado‟) também foi bastante repetida. Observou-se ainda que 

sustentabilidade, para o grupo de entrevistados, está fortemente relacionada à ideia de 

„renovação‟ (renovação de recursos) e de „preservação‟ (ou „conservação‟ e também em 

oposição à „degradação‟ ou „uso indevido‟). A palavra „Brundtland‟ ou „Comissão 

Brundtland‟ foi mencionada em apenas 3 dos discursos, mas „dimensões de sustentabilidade‟ 

(ou „tripé‟, ou „triple bottom line’) foram amplamente verbalizadas por quase todos os 

participantes.  

Houve uma tendência dos participantes usarem os termos „sustentável‟, „viável no 

longo prazo‟, „sobrevivência no futuro‟, em conexão com o conceito de „empresa‟, ou seja, a 

“empresa precisa ser sustentável e viável no longo prazo” (E15, coordenador de escola 

privada). 

Os pesquisadores Adomssent, Godemann e Michelsen (2007) conduziram um estudo 

junto à Universidade de Lüneburg na Alemanha com 2.110 participantes. Os resultados da 

resposta à pergunta “O que você associa ao termo desenvolvimento sustentável?” estão na 

Figura 8 abaixo. Guardadas as devidas proporções entre os dois estudos e mais por objetivo 

de ilustração, os termos associados pelos participantes do presente estudo foram semelhantes 

aos apontados pelos pesquisadores na Alemanha. 



102 

 

Figura 8: Associações ao termo desenvolvimento sustentável 

 Fonte: Adomssent, Godemann e Michelsen (2007, p. 397) 

 

 

Não foi surpresa observar que os significados de sustentabilidade para o grupo de 

coordenadores e diretores dos cursos de administração nas escolas pesquisadas enfatizaram, 

em grande parte, a dimensão econômica do conceito.  

Eu tenho de pensar sustentabilidade sempre do ponto de vista econômico [...] E, do 

ponto de vista da empresa, é manter investimentos no crescimento para aumentar o 

fluxo de caixa e o valor da empresa. (E18, coordenador de escola privada) 

 

Com exceção de um participante, os entrevistados não enfatizaram as tensões da 

sustentabilidade (ou do desenvolvimento sustentável) com relação ao modelo econômico 

capitalista ou contestaram as externalidades negativas do crescimento econômico dentro de 

um modelo racionalista capitalista. Não questionaram seriamente o modelo de crescimento 

empresarial (e/ou crescimento nacional) desenfreado, mas, antes, entendem que a empresa 

continuar a crescer é condição para a preservação ambiental. Tal posicionamento evidencia a 

crença entre os participantes de que é factível combinar conservação ambiental com 

crescimento econômico e demonstra que o modelo mecanicista/tecnológico é o que 

predomina entre os mesmos. Para Veiga (2010, p. 109-110) uma hipótese ultra otimista tem 
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pautado o debate científico internacional que é a “de que o crescimento econômico só 

prejudicaria o meio ambiente até um determinado patamar de riqueza aferida pela renda per 

capita” e, a partir desse patamar, a qualidade ambiental seria melhorada pelo crescimento.   

Os exemplos citados de sustentabilidade estiveram todos nos aspectos mais visíveis 

(verdes) da sustentabilidade, tais como reciclagem de materiais, destinação de resíduos, 

relação com a comunidade, uso racional de recursos, etc. Exemplos esses sempre remetendo 

ao equilíbrio do lucro ou economias geradas para a empresa. A fala do E7 traduz o 

pensamento corrente entre os entrevistados:  

Então, para mim, quer dizer, quando eu falo em sustentabilidade, eu estou no contexto 

da empresa, cujo objetivo é criar valor para a sociedade e possibilitar, através dos 

retornos desse valor via mercado, de que ela, digamos assim, possa continuar se 

expandindo, crescendo, gerando mais valor e assim sucessivamente, um efeito bola de 

neve (E7, diretor de escola privada). 

 

Sustentabilidade é compreendida aqui como um componente de gestão. Permanecer 

no mainstream é, sem dúvida, a maior tendência entre os coordenadores e diretores do curso 

de administração das escolas estudadas. Conforme evidenciado por Springett e Kearins 

(2005), tomar posicionamentos críticos, romper com a lógica racionalista-capitalista parece 

ser uma atitude arriscada e evitada pelos profissionais de ensino. 

 

Outra tendência observada entre os participantes da pesquisa é associar o significado 

de sustentabilidade a questões de ética, responsabilidade social, corporativa, responsabilidade 

sócio-ambiental:  

Hoje, o que se diz de sustentabilidade é muito a questão da responsabilidade social 

ambiental (E9, coordenador de escola privada). 

 

A gente teve que ressaltar, enfatizar, em uma série de disciplinas de finanças, 

conteúdos relacionados com a ética. Isso tem a ver, obviamente ou, provavelmente, 

com esses escândalos que houve lá nos Estados Unidos que levaram ao fortalecimento 

dessa área de ética de negócios, de sustentabilidade. Não somos nós, só, que fazemos 

isso (E1, coordenador de escola privada). 

 

Essa tendência de se relacionar responsabilidade social e ética à sustentabilidade ou 

desenvolvimento sustentável também pôde ser observada nas disciplinas eletivas ou 

obrigatórias encontradas. Os conteúdos propostos nas ementas das disciplinas incluem esta 

natureza de discussão (ver excertos das ementas na página 120).  
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Os pesquisadores Christenssen et al (2007) estudaram entre os 50 melhores cursos de 

MBA do mundo, os temas ética, responsabilidade social corporativa e sustentabilidade 

concomitantemente, por entenderem que existe uma estreita ligação entre os mesmos. Para os 

pesquisadores, a educação ética migrou de cursos com foco único em ética para cursos com 

focos mais amplos de ética corporativa, os quais incluem responsabilidade social corporativa 

e sustentabilidade. Já Matten e Moon (2004), dois pesquisadores europeus, entendem que 

responsabilidade social corporativa é um termo guarda-chuva que compreende 

responsabilidade social, ética e sustentabilidade. Seja qual for a abordagem, o importante aqui 

é que esta relação que os pesquisadores estabelecem entre os termos também foi observada 

nas falas dos participantes da presente pesquisa. 

 

 Quando indagados sobre a importância da sustentabilidade para a administração, as 

respostas dadas pelos participantes da pesquisa levam a crer que, embora o tema seja 

importante para a área, “ainda não há essa visão de que sustentabilidade, questões ambientais 

são fundamentais na formação de um administrador, mas é uma coisa que está mudando” (E4, 

professor de escola privada).  

Percebe-se que o tema dentro da administração está sendo tratado no lugar comum, 

como produto da demanda de mercado, como vantagem competitiva, “por causa da própria 

demanda profissional” (E4), como “uma possibilidade de gerar negócios mais competitivos” 

(E2, coordenador escola privada). A sustentabilidade é compreendida como parte do processo 

de tomada de decisão, mas não é considerada como central à administração. A preocupação 

maior dos coordenadores e diretores é que o egresso esteja preparado para enfrentar um 

mercado de trabalho que irá exigir uma formação mais completa, multi-dimensional, “que 

entenda que a sustentabilidade é uma vantagem competitiva para a empresa na qual ele 

trabalha” (E8, coordenador escola privada). 

Quanto aos significados de educação para sustentabilidade os relatos permitiram 

classificar dois blocos de respostas, muito em linha com o que o E16 comenta:  

A gente pode pensar em duas importâncias fundamentais. Uma, enquanto formação do 

cidadão: um cidadão responsável, que se preocupe com a questão do meio ambiente. E 

outra, uma questão empresarial: dele identificar, estar atento a oportunidades de 

negócios, ter condições de aproveitar essas oportunidades tanto enquanto carreira, 

quanto empresário. (E16, diretor de escola privada) 
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Parte dos entrevistados entende que não é função da educação superior preparar o 

estudante para ser um cidadão, pois, para estes participantes, o educando já deve chegar na 

graduação com o conceito de cidadania formado, o que incluiria dizer que os conceitos de 

sustentabilidade, responsabilidade, ética e outros deveriam ser trabalhados desde a educação 

fundamental: 

Não adianta você chegar na universidade e querer ensinar o cara a ser cidadão. Eu 

acho que a universidade tem que ser consistente nas suas atitudes e cobrar alguma 

coisa, da forma como ela interage com o aluno, onde esse é o pressuposto. Eu não vou 

ensinar aqui o indivíduo a ser cidadão. O indivíduo veio aqui, ou ele é cidadão ou não. 

Se ele não mostrar que ele não for cidadão, o lugar dele não é na minha escola não. 

[...] Ou ele tem uma base, uma boa base do que é um comportamento de cidadão, ou 

não vamos ser nós que vamos fazer isso. (E7, diretor de escola privada) 

 

Eu acho importante educação para a sustentabilidade, as nossas crianças cada vez 

virem mais conscientes disso. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser feita mais 

de base. Mas, em princípio, eu não estou preocupado com isso aqui. Eu sou uma 

faculdade de administração. Eu não trabalho com educação para sustentabilidade. Eu 

estou oferecendo oportunidades para aqueles que já têm uma consciência. (E2, 

coordenador de escola privada) 

 

 

Nesta perspectiva, o “papel da educação para a sustentabilidade é de realmente trazer 

essas questões para discussões mais sérias, aprofundar esse conhecimento, mas não no sentido 

de formar cidadãos” (E7). Este bloco está preocupado mais com a questão empresarial, em 

como preparar profissionais que tenham “possibilidade de gerar negócios mais competitivos 

para essas demandas da sociedade” (E2) 

Outra parte dos entrevistados entende que é função sim da universidade (ou do 

ensino superior) preparar os educandos para serem cidadãos preocupados com as grandes 

questões que envolvem sustentabilidade. Estes coordenadores citam principalmente a 

importância de “conscientizar as pessoas de que isso é importante e as coisas têm de correr 

assim” (E9, diretor de escola privada), de que há uma construção de cidadania. Ressaltam 

ainda que educação para sustentabilidade envolve: 

 construção de cidadania em um processo democrático; 

 enfocar diferentes dimensões da sustentabilidade; 

 existe um trabalho de educação coletivo, que começa na escola e nunca 

termina, na perspectiva da educação continuada; 

 também é papel da empresa apresentar projetos de educação que gerem visão 

de sustentabilidade; 
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 a educação para sustentabilidade “teria um antecedente que seria, 

principalmente, o que a gente chama de educação ambiental” (E4, professor 

escola privada); 

 

A questão aqui é entender qual o papel da educação superior e as forças que regem as 

expectativas de formação de mão de obra. Conforme visto na revisão de literatura, Huckle 

(1996) e Orr (1992) afirmam que as universidades têm se voltado às forças de mercado e se 

sujeitado às ideologias do mesmo. Os dois pesquisadores enxergam as instituições de ensino 

preparando indivíduos para economias em expansão e que as mesmas se espelham na 

competição do mercado, muito mais do que nos valores e princípios educacionais. O discurso 

do E9, diretor de curso de escola privada no sul do país, é um exemplo desse olhar 

competitivo: 

Até porque, se você olhar o cliente, hoje, da [Nome da IES], é o mercado, não é o 

aluno. Nós formamos um aluno para o mercado contratar. Então, nós temos que estar 

olhando o mercado. (E9, diretor de escola privada) 

 

Parte da discussão do que é educação para sustentabilidade inclui o questionamento 

do que é educar e da educação (pre)dominante. No sentido que Sterling (1996) dá à educação 

para a sustentabilidade, ela deve ser holística e humanística: centrada no aprendiz 

(desenvolvimento do ser integral) e orientada socialmente, deve desenvolver consciência 

crítica e social e deve promover sensibilidade ética que relacione o pessoal e o coletivo, que 

vai além do senso de solidariedade (STERLING, 1996, p. 24-25). Com isso em mente, pode-

se dizer que educar não é apenas formar super profissionais e que a instituição de ensino deve 

zelar pelo desenvolvimento pessoal dos aprendizes. O período do curso superior é 

fundamental para consolidar os valores e compromissos humanos e sociais, valores da 

responsabilidade social, da cidadania, da busca de um mundo mais justo, mais humano e 

sustentável.  

Em um ponto todos os entrevistados concordam: a educação para sustentabilidade 

deve começar cedo, já no ensino fundamental. Ela é compreendida como um processo, “então, 

por isso, você tem que trabalhar as bases dentro da educação, para que você possa ver o 

resultado disso mais à frente, o resultado disso é mais a longo prazo” (E13, coordenador 

escola pública).  

Segundo Sorrentino e Trajber (2007), a educação ambiental no ensino fundamental 

brasileiro vem ganhando espaço desde que a Lei no. 9.795/99 que estabeleceu a PNEA 
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(Política Nacional de Educação Ambiental), foi aprovada. Fica claro, a partir dos relatos dos 

entrevistados, que crianças na pré-escola a estudantes de ensino superior, já estão discutindo 

aspectos de sustentabilidade no seu dia a dia. A educação fundamental vem tratando do tema 

no Brasil e a nova geração já demonstra atitudes diferentes das gerações anteriores, segundo 

as percepções dos entrevistados:  

Quando eu comecei a trabalhar com isso [educação ambiental], se falava que, em duas 

décadas, a sociedade teria mudado a consciência. Mas a juventude daquela época 

cresceu e, agora, são os filhos dessa juventude que cresceu, que está de fato nos 

educando, porque isso se tornou, então, uma política pública, hoje é obrigatório. Todas 

as escolas de Porto Alegre têm ações de educação ambiental. (E11, professor escola 

privada) 

 

Essa mudança de comportamento vem, de certa forma, impactando o ensino superior 

e demandando reflexões e respostas das IES:  

Eu tenho percebido, inclusive, assim, nas atitudes individuais dos alunos uma maior 

preocupação do que antes, acho. (E12, coordenadora escola pública) 

 

Sorrentino e Trajber (2006) chamam de modalidade de educação ambiental “difusa” 

a que atua por meio de campanhas pedagógicas, que permite ampliar a participação e 

mobilização da sociedade. Alguns dos entrevistados narram sobre suas percepções do 

contexto geográfico aonde vivem, deixando transparecer que a educação para sustentabilidade 

não é feita apenas por meio da educação formal, mas também por essa educação difusa, pela 

educação do cotidiano. 

Nós temos separador de lixo aqui, assim como muitas instituições tem separador de 

lixo. Fantástico. Eu sou de Curitiba originalmente e em Curitiba há 20 anos nós 

fazemos isso. (E7, diretor escola privada) 

E outra coisa, também, legal, que eu acho é importante falar: eu acho que o Rio de 

Janeiro é uma cidade muito propícia a esse conceito da responsabilidade ambiental. 

[...] Até porque no Rio de Janeiro tem muitas organizações, muitos organismos, tem 

muitas associações internacionais. Então, isso facilita, também, o entendimento do 

aluno. (E8, coordenador escola pública) 

O Rio Grande do Sul trabalha há muito tempo com essa questão. (E11, professor 

escola privada) 

 

Os entrevistados também relataram como consideram sustentabilidade em suas 

atividades diárias:  
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Eu sou vegetariano, na minha casa a gente adota princípios de sustentabilidade. Então, 

sou a pessoa melhor para falar para você no lado pessoal. Na minha casa a gente tem 

uma preocupação enorme com tudo isso. Até luz, lâmpada, alimento, reciclagem. 

Bateria a gente deixa lá do lado de fora. (...) Isso é uma preocupação, minha, enorme 

(E8, coordenador escola privada). 

Então, eu particularmente, sou uma pessoa que faço coleta seletiva na minha casa, mas 

eu sei que eu sou uma pessoa rara (E19, coordenador escola pública). 

Eu faço, na minha casa, eu faço a divisão do balde do lixo que é reciclável e do balde 

do lixo que é orgânico.  Hoje, eu já fico com as pilhas de máquinas, de coisas... Meu 

Deus, o que é que eu faço com isso? O computador, como se joga fora? (E20, 

coordenador escola pública). 

 

Apesar de a posição pessoal de vários entrevistados demonstrar que os mesmos 

consideram sustentabilidade em suas atividades diárias e que o tema tem relevância nos 

contextos sociais onde vivem, percebe-se um conceito fraco de sustentabilidade, que reforça 

as atitudes “verdes”: reciclagem, destinação correta do lixo, conservação de energia, 

diminuição do uso de plásticos em geral, contribuições a entidades não governamentais e com 

finalidades de educação para indivíduos em risco social, replantio de árvores e espécies 

nativas. Os exemplos são muito semelhantes às iniciativas de sustentabilidade dos seus 

próprios campi universitários. Não se observou, pelo menos não nos discursos relacionados às 

posições pessoais, um posicionamento mais crítico ou contundente em relação às tensões 

provocadas pela sustentabilidade e seus impactos na forma de pensar a educação para 

sustentabilidade nos cursos de administração. Conforme Springett (2003), o „discurso verde‟ 

engaja apenas superficialmente, falta um comprometimento mais sério da administração com 

sustentabilidade e, daí, a necessidade de desenvolver um debate mais apoiado na teoria crítica.  

Ainda no que se refere à discussão de significados de sustentabilidade e de educação 

para sustentabilidade em administração, outro tema emergiu nas narrativas dos entrevistados, 

o projeto pedagógico da instituição. Segundo Veiga (1998, p 11), o projeto pedagógico não 

deve ser entendido somente como um conjunto de documentos que reflete os planos e projetos 

de professores, nem apenas como um documento que trata das diretrizes pedagógicas da 

instituição educativa, “mas um produto específico que reflete a realidade da escola, situada 

em um contexto mais amplo, que a influencia e que pode ser por ela influenciado". O projeto 

pedagógico permite clarificar a intenção educativa da instituição educacional e explicitar os 

fundamentos teórico-metodológicos, os objetivos, o tipo de organização e as formas de 

avaliação institucional. Ele externaliza a reflexão que a escola faz de si mesma. 
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Parte dos participantes do estudo entendem que as questões da sustentabilidade estão 

incorporadas no projeto pedagógico de suas instituições. Outros entendem que fazem parte do 

“espírito” da organização, que sustentabilidade está nos valores, na visão, missão da 

instituição ou até mesmo no “DNA” da escola:  

[Sustentabilidade] é uma visão que a universidade faz questão de manter viva no corpo 

docente. [...] É também pelo fato do ponto de vista do credo, a gente ter esse 

compromisso com a sociedade. Mas é muito em função do projeto pedagógico 

institucional. E é muito focado na questão dos valores, na questão da humanização do 

processo de ensino (E11, professor escola privada). 

A missão da nossa escola é formar líderes para desenvolver o país. Então, tudo parte 

disso, tudo parte da missão da nossa escola. Então, o professor constrói a partir disso. 

Construindo a partir disso, ele vai tratar do tema de sustentabilidade dentro da 

disciplina dele (E6, coordenador escola privada). 

Então eu vejo que isso é uma prioridade aqui dentro. É muito interessante. O que me 

deixa bastante espantado. Por quê? Porque é uma faculdade particular – tudo bem, é 

sem fins lucrativos – mas ela está priorizando isso de uma forma muito clara. Está 

fazendo a missão dela, ou pelo menos os valores. (E8, coordenador escola privada) 

Para nós está meio no DNA da nossa formação [...]. A [nome da IES], em si, é uma 

fundação [...] confessional, sem fins lucrativos e tudo mais e tem essa missão de 

impactar positivamente na sociedade, tem filantropia, tem tudo isso. Então, ficou, 

assim, muito alinhado com o espírito da [nome da IES] em si. Então dificuldade 

nenhuma, muito alinhado. Isso é social e ambiental: nós temos todo o interesse em 

fazer isso. (E2, coordenador escola privada) 

 

Os relatos acima dão a impressão de que as discussões sobre o papel da universidade 

na sociedade, os valores éticos esposados na missão dessas IES, estão sendo considerados 

pelos entrevistados como aderentes às diretrizes da sustentabilidade. Shriberg (2002) e Wright 

(2004) afirmam que, dentre os motivos dados pelas instituições de ensino para se integrar 

sustentabilidade à educação superior, está a obrigação moral das escolas, ou seja, as próprias 

instituições entendem que há uma obrigação moral por parte delas em incorporar a temática às 

suas práticas de ensino e gestão. Para Wright (2004) o tema obrigação moral e ética foi ponto 

comum a todas as declarações e políticas de compromisso com sustentabilidade estudadas 

pela pesquisadora. 

Por outro lado, em instituições como a P4, escola particular do Rio de Janeiro, o 

tema ainda não está inserido no projeto pedagógico: neste caso, sustentabilidade é 

compreendida como um elemento de tensão para o qual será necessário produzir algum tipo 

de resposta, mas que ainda não faz parte das prioridades das lideranças acadêmicas. Para a 
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coordenadora do curso, seria necessário que a alta gestão colocasse a temática como 

prioridade, mas a instituição passa por momento de crescimento e “tem uma série de questões 

que estão acima desse tensor”:  

Eu acho que tem a ver com a alta gestão, não é? Eu acho que essa preocupação como 

muitas outras coisas na gestão, a gente que estuda administração, muitas iniciativas 

dessa natureza, eu acho que tem que partir da alta administração. Porque se não há 

essa preocupação, não tem como, entendeu? (E5) 

 

O compromisso da alta gestão com sustentabilidade como fator de sucesso na 

implantação de iniciativas de sustentabilidade foi evidenciado por Calder e Clugston (2003) e 

também por McNamara (2010). Em seu estudo, McNamara utilizou uma abordagem multi- 

métodos (quantitativa seguida de qualitativa) e buscou entender a correlação entre diversos 

fatores para o sucesso na implantação de objetivos de sustentabilidade em 86 faculdades e 

universidades americanas. Entre os fatores identificados como críticos para o sucesso de um 

programa de inserção de sustentabilidade estava possuir uma equipe de liderança habilidosa e 

apoiadora da temática.  

 

Por fim, os participantes do estudo entendem que a temática da sustentabilidade nos 

cursos de administração deve ocupar espaços mais significativos no futuro, seja por pressão 

do mercado, dos alunos ou pelo avanço dos estudos na área: 

À medida que os novos egressos saiam das universidades, com isso bem arraigado, 

bem formatado, em termos de conhecimento, a tendência, é você ampliar bastante, 

essa questão da sustentabilidade (E13, coordenador escola pública). 

A sociedade está cobrando. Vai virar um pré-requisito, daqui a pouco. Então, você vai 

ter que ser bom em sustentabilidade, se não, você está fora. Então, vamos ser os 

melhores nisso aqui. Então, formando esse tipo de profissional, com essa visão, eu 

acho que a gente impacta a sociedade de uma forma positiva (E2, coordenador escola 

privada). 

Eu acho que pelo crescimento da demanda de profissionais nessa área, pelo mercado 

de trabalho que se apresenta, eu acho que é absolutamente fundamental que o curso de 

graduação, em algum momento, se dê conta da necessidade de ter, realmente, algumas 

disciplinas obrigatórias (E4, professor escola privada). 

Então, cada vez mais, nós, como professores de mercado, estamos enxergando nisso 

uma grande necessidade. Não teremos, amanhã, profissionais bem colocados no 

mercado, profissionais em referências que não pensem em sustentabilidade. (E9, 

diretor escola privada) 
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Os discursos transitam entre um olhar mercadológico para a sustentabilidade nos 

cursos de administração, uma necessidade a qual não podem se furtar, sob pena de se 

desconectarem das novas demandas e perderem competitividade acadêmica, até visões mais 

engajadas politicamente, mas ainda muito distantes de uma reflexão sobre o sentido e o lugar 

das escolas de administração numa sociedade que se pretende ser sustentável, tal qual propõe 

Springett (2005).  

Mas se são esses os significados que as lideranças dessas escolas apresentam, como 

se refletiram na forma como inseriram sustentabilidade na grade curricular, este é o tema do 

próximo tópico.   

 

 

4.2 Histórico de inserção 

 

 

O processo de inserção da sustentabilidade nas IES estudadas se deu de diversas 

formas, em decorrência da atuação de diferentes atores e em diferentes momentos. A fim de 

se representar os modelos de inserção adotados pelas instituições participantes do estudo, 

adaptou-se a matriz proposta por Rusinko (2010).  A pesquisadora desenvolveu uma matriz 

genérica de opções para a integração da sustentabilidade no ensino superior de acordo com o 

tipo de estrutura do curso (existente ou nova) e com o tipo de foco em relação à 

sustentabilidade (estreito ou amplo). A Figura 9 a seguir demonstra os quatro quadrantes, ou 

quatro tipos básicos de cenários de integração, conforme propostos por Rusinko (2010) e a 

classificação das IES participantes do presente estudo em cada um dos quadrantes, a partir da 

análise dos modelos de inserção da sustentabilidade adotados.  

Para Rusinko (2010), no quadrante I a IES não inicia nenhum novo curso (ou novas 

estruturas) e trabalha com um foco de sustentabilidade restrito, ou seja, apenas introduz 

disciplina(s) que contempla(m) sustentabilidade. No quadrante I a temática também pode ser 

integrada como um novo módulo, tópico ou case dentro de alguma disciplina já existente. No 

quadrante II a inserção da sustentabilidade ainda é restrita, mas se dá por meio da criação de 

um novo curso (ou nova estrutura). Um exemplo deste quadrante seria a introdução de um 

curso de bacharelado com concentração em sustentabilidade dentro de uma faculdade de 

administração.  
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Figura 9: Matriz de opções de inserção da educação para a sustentabilidade na educação superior 

 

 

Fonte: adaptado de Rusinko (2010, p. 253) 
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Neste modelo (Quadrante II) são desenvolvidas diversas disciplinas com foco em 

sustentabilidade para atender aos alunos da nova modalidade ou área de concentração, mas as 

disciplinas tradicionais do curso não sofrem alteração. Já no quadrante III o foco da educação 

para sustentabilidade se amplia, apesar de nenhum novo curso ser desenvolvido (mesma 

estrutura). Sustentabilidade entra em diversas das disciplinas existentes, como parte do 

currículo obrigatório, de forma transversal (ou, no caso de ser uma universidade, pode ser de 

forma trans-disciplinar). No quadrante IV a estrutura é nova, ou seja, um novo curso ou área 

de concentração é desenvolvido e a abordagem da sustentabilidade é transversal (ou trans-

disciplinar se for universidade, com possibilidade de participar de cursos em diversas 

unidades).  

No caso das IES participantes, as mesmas foram classificadas de acordo com a 

abordagem adotada relatada pelos entrevistados (se foi adotada uma ou mais disciplina única 

ou adotado como conteúdo transversal, novo curso ou área de concentração ou inserido em 

curso já existente). Só foi levado em consideração o curso de administração de empresas, pois 

essa era a unidade de análise da pesquisa, ainda que o mesmo fosse parte de uma 

universidade. 

A análise da matriz mostra que introduzir uma ou mais disciplinas específicas em 

curso já existente foi a estratégia adotada por 9 das 17 IES participantes (a análise leva em 

conta a graduação apenas). Duas IES (P4 e P10) não foram classificadas na matriz pelo fato 

das mesmas não terem introduzido a temática nos currículos de administração, sendo que 

pode estar presente em disciplinas e monografias, mas não fizeram parte de discussão 

curricular. 

Uma das instituições particulares de São Paulo, a P2, ao refazer seu projeto 

pedagógico, introduziu sustentabilidade como um dos três eixos transversais do curso de 

administração. A P16, que faz parte de uma universidade pública, nasceu com projeto de 

curso e com campus, ambos, voltados para sustentabilidade. Em outra universidade pública o 

projeto de criação de um novo curso voltado à gestão social fez com que disciplinas de 

sustentabilidade fossem criadas e lecionadas complementarmente às disciplinas tradicionais. 

O aluno de administração pode optar pela concentração em gestão social. Nessa instituição, 

apesar de os esforços em relação à sustentabilidade serem consideráveis, ainda não há 

obrigatoriedade das demais disciplinas tratarem do tema. Já nas instituições P5, P12 e P14 o 

foco que se quer dar à sustentabilidade é, sobretudo, um foco transversal. Na P14 se poderia 

dizer que é trans-disciplinar, uma vez que os alunos de toda a universidade, e não apenas do 
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curso de administração, são obrigados a cursar disciplina de sustentabilidade em outra(s) 

unidade(s) de ensino. A P5, escola particular no Rio de Janeiro, já possui linha de pesquisa 

em sustentabilidade há mais de 10 anos e o coordenador garante que “a orientação que todos 

os professores têm é que o tema seja tratado em todas as disciplinas” (E6, coordenador escola 

privada).  

Rusinko (2010, p. 253) aponta que “a matriz é flexível, de maneira que seus usuários 

podem se mover de um quadrante a outro”. A pesquisadora também reconhece que as 

instituições de ensino que estejam iniciando a inserção do tema em seus cursos talvez tendam 

a escolher o quadrante I e que essa opção muitas vezes está associada ao fato de um 

pesquisador ou docente estar realizando pesquisa na temática da sustentabilidade e criar uma 

disciplina relacionada com sua área de pesquisa. Iniciar a discussão sobre a temática da 

sustentabilidade em formato de disciplina com conteúdo próprio, separada das outras 

disciplinas, também tende a ser uma estratégia de fácil aplicação. Uma grande parte das IES 

estudadas (8 em 15) escolheu a introdução de disciplina com conteúdo específico como 

estratégia de inserção. 

O Quadro 14 abaixo mostra um resumo de quem foi o responsável pela inserção do 

tema no currículo ou projeto pedagógico do curso, seja na forma de disciplina obrigatória, 

eletiva, optativa, atividade complementar ou na forma transversal, bem quando o mesmo foi 

inserido, segundo os discursos dos entrevistados, além de um breve comentário sobre os 

motivos que levaram à inserção. 

Os responsáveis citados foram: professor do curso ou professor que estava estudando 

a área de sustentabilidade, coordenador do curso, reitor da universidade, pró-reitoria de 

graduação e diretoria de graduação. Em duas instituições o tema surgiu junto com a 

concepção do curso, já fazendo parte do projeto pedagógico inicial da instituição. Em uma das 

instituições, a P5, instituição particular do Rio de Janeiro, não foi possível determinar quem 

iniciou o tema, mas já fazia parte de uma linha de pesquisa inaugurada em 1999 e que se 

preocupa em investigar práticas de gestão ambiental em relação ao discurso empresarial, 

fundamentada na Agenda 21.  

Em duas das IES o tema ainda não foi inserido no currículo. Uma delas, a P4, escola 

privada no Rio de Janeiro, afirma que está estudando a inserção e sente que há uma demanda 

de mercado para isso. A outra, a P10, escola pública de Minas Gerais, reconhece que 

sustentabilidade pode aparecer esporadicamente em uma ou outra disciplina, mas não há 

direcionamento formal da instituição para tal, apesar de existir a intenção de se adicionar 

alguma disciplina relacionada à sustentabilidade. 
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Quadro 14: Responsáveis pela introdução do tema no curso de administração 

 
Fonte: autora – elaborado a partir dos dados das entrevistas e documentos 

Instituição Tipo de instituição
Quem iniciou o tema ou proposta 

de inserção?
Quando inseriu? Comentários sobre os motivos que levaram a inserção ou não inserção

P1 Privada Professor do curso em 2010 No passado não havia demanda, mas agora a disciplina está lotada.

P2 Pública Coordenador do curso há 2 anos
O tema foi escolhido como um dos três eixos fundamentais do curso de 

administração.

P3 Privada Reitor da universidade há mais de 10 anos Área de interesse do reitor

P4 Privada Não inserido Não inserido
O coordenador do curso tem vontade de inserir, mas ainda não sente 

exigência do mercado.

P5 Privada sem informação há mais de 20 anos
Já fazia parte de programa de pesquisa e assessoramento em educação desde 

1999.

P6 Privada Diretoria Nacional Graduação há pelo  menos 4 anos Relacionados à existência de centro de responsabilidade social corporativa.

P7 Privada Coordenador do curso 1 semestre de 2009 Sentiram que havia exigência do mercado

P8 Privada Reitor da universidade em 2009
Projeto iniciou em 2006 a partir da visão do reitor, que visita regularmente 

centros de pesquisa ao redor do mundo.

P9 Pública Pró-reitoria de graduação nos últimos anos Orientação mais geral da universidade.

P10 Pública Coordenador do curso está estudando a inserção Entende que é demanda do mercado.

P11 Pública Professor estudando a área há mais de 10 anos Já fazia parte de projetos sociais (extensão).

P12 Privada Surgiu já na concepção do curso há mais de 10 anos Já estava na concepção do curso.

P13 Privada Professor do curso há mais de 10 anos
Acredita que introduziu a disciplina antes de qualquer outro curso. 

Contrataram consultor para conceber a mesma.

P14 Privada Coordenador do curso em 2005
Revisão do projeto pedagógico em 2006 incluiu 5 disciplinas obrigatórias para 

todos os cursos da universidade.

P15 Privada Professor estudando a área em 2011 Alunos votaram e aprovaram a disciplina

P16 Pública Surgiu já na concepção do curso há 2 anos Já estava na concepção do curso.

P17 Pública Professor estudando a área em 2011 Comissão de revisão curricular achou que era interessante oferecer.
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Em termos de grade curricular ou dos conteúdos das disciplinas previstas nas grades 

curriculares das IES estudadas, o processo de inserção do tema sustentabilidade foi, em geral, 

relatado como um processo simples, no sentido de que não houve grandes resistências e nem 

muitas etapas de aprovação. A fala do E1 relata como foi o processo de inserção em sua 

instituição:  

Foi fácil. Veio conversar comigo uma professora. [...] Ela também faz pesquisa, 

publica. É sustentabilidade, principalmente sustentabilidade, mais pelo lado ambiental. 

Aí ela veio, o ano passado, conversar comigo. E fez essa proposta. Eu disse que 

gostaria de tentar. E eu topei (E1, coordenador escola privada) 

 

 

De maneira semelhante, o E3 (coordenador de escola privada) explica que o 

coordenador anterior submeteu o tema para aprovação à diretoria da instituição: “Ele fez uma 

proposta. Então foi discutido aqui, teve um fórum aqui, teve um fórum institucional e 

passou”. 

O E16, também diretor de escola privada, simplifica mais o processo de aprovação: 

“Eu coordenava o departamento de gestão e propus. O coordenador do curso de administração 

na época aceitou e ela entrou. Simples assim”. 

Nos casos em que o responsável pela introdução do tema no currículo foi um docente 

do curso, o caminho para a aprovação e oferecimento da disciplina se deu sempre da mesma 

forma: levar ao coordenador para apreciação. O processo de aprovação diferiu entre as 

instituições, mas naquelas em que o coordenador tinha capacidade de decisão, sem 

necessidade de submissão a algum conselho, colegiado, diretoria ou outras instâncias 

aprovadoras, a integração da disciplina foi aprovada imediatamente. Naquelas em que o 

coordenador submeteu à aprovação em outras instâncias, o processo ainda assim é relatado 

como se não houvesse maiores dificuldades, ou seja, apesar do processo decisório ter mais 

etapas, o apoio foi imediato. Nos relatos tudo se passa como não houvesse ceticismos, 

resistências ou conflitos. O ambiente, nos discursos, aparece como extremamente favorável 

para a introdução da sustentabilidade.  

Os coordenadores de curso tiveram papel fundamental na decisão da inserção do 

tema sustentabilidade nos currículos do curso de administração. Ainda que a decisão final 

possa não ter sido do coordenador, o mesmo teve influência significativa no processo 

decisório. 

A influência do coordenador de curso nas decisões de institucionalização do tema 

sustentabilidade no ensino superior já havia sido evidenciada pelo estudo de Stein (2010), 
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sendo que o estudo conduzido por aquele pesquisador focalizou cursos de especialização in 

company.  

O E16 (diretor de escola privada) ressaltou dois aspectos importantes no processo de 

aprovação da sustentabilidade nos cursos: o primeiro diz respeito à receptividade da 

instituição e o segundo ao papel do professor: “Agora... essas coisas sempre são um misto de 

uma iniciativa de algum professor e uma... Ou uma preocupação pelo menos, uma 

receptividade da instituição”.  

Em nenhuma das instituições estudadas percebeu-se grandes dificuldades no 

processo de inserção. A maior dificuldade citada pelos participantes foi a de encontrar 

professor especializado. As outras dificuldades foram: ceticismo de colegas de profissão, falta 

de demanda ou interesse por parte dos alunos e necessidade de aprovação de aumento de 

quadro.  

Por aumento de quadro entenda-se a necessidade de aprovação de número de vagas 

de professores, pois a nova disciplina exigiria novos profissionais e, por conseqüência, 

aumento de quadro. Como aumento de número de funcionários envolve novos custos, nem 

sempre os orçamentos permitem que a decisão seja tomada favoravelmente. 

Em relação ao ceticismo de colegas de profissão, um dos coordenadores de escola 

particular de São Paulo comentou que, ao repensarem o projeto pedagógico da instituição, ele 

buscou a opinião de colegas de profissão, outros coordenadores de curso. Alguns colegas 

mostraram desconfiança quanto ao tema, dizendo que era modismo e que não teria futuro:  

Olha, pega outro trem. Faz finanças, faz logística. Não faz sustentabilidade porque é 

um furo n‟água. Primeiro, porque não é uma área de conhecimento. Está saindo da 

Anpad, saiu como área de sustentabilidade. Isso aí não vai dar nada. Já foi. (E2, 

coordenador de escola privada) 

 

Mas o coordenador e a comissão que estudava o projeto pedagógico entenderam que 

era um tema importante e que seria um dos eixos transversais do curso que estavam propondo, 

juntamente com inovação. 

Quanto à falta de demanda ou interesse por parte dos alunos, parece que a mesma foi 

um problema no passado, mas agora não se aplica mais à instituição:   

Não tinha demanda suficiente para fechar turma, naquela época. Agora, muito pelo 

contrário: acho que essa disciplina chegou ao limite de alunos que... Ou seja, está 

cheia. Eu acho que está 100% cheia. Todas as vagas da disciplina foram ocupadas. 

(E1, coordenador de escola privada)  
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Em outras instituições participantes da pesquisa não se percebeu falta de interesse ou 

demanda pelos alunos, muito pelo contrário, o tema já goza de popularidade entre os 

estudantes. Assim é na P3, na P6 e na P17:  

É uma disciplina obrigatória e depois tem eletiva. Eu acho que inclusive faz duas 

eletivas. Dois tipos. Uma desdobra para outra. E que semestralmente é oferecida e tem 

adesão. (E3, coordenador escola privada) 

Então, ela é colocada no sétimo período. E os alunos gostam muito, se interessam 

muito por essa matéria. (E8, coordenador escola privada) 

No tema da sustentabilidade, houve o interesse e há uma compreensão assim, me 

parece assim, que hoje, quando tu colocas o tema – ele é um tema que está a cada vez 

assim, se ampliando e tal – quando tu colocas o tema, o aluno aceita assim, numa boa, 

é curioso, busca pesquisar. (E17, coordenador escola privada) 

 

Quanto à dificuldade de se encontrar professor especializado, a questão não se 

resume a encontrar docentes que conheçam o tema ou que trabalhem com sustentabilidade, 

mas sim encontrar professores doutores, pesquisadores, ou com trabalhos publicados na área 

de gestão. Há professores estudiosos do tema em outras áreas como geologia, geografia, 

biologia e engenharia. Também encontram-se muitos professores com perfil de consultores. 

No entanto, na área de administração os recursos humanos ainda são escassos:  

 

Então, foi essa a nossa grande dificuldade. Eu acho que se você quiser fazer um 

trabalho ambiental, tem muito técnico, muita gente. Mas professores doutores na área 

de administração, especificamente, voltados à pesquisa em sustentabilidade com 

publicação nisso, você não encontra. (E2, coordenador escola privada) 

 

Já está difícil de arranjar capital humano na área, quem dirá um capital humano na 

área que tenha preparo nessas discussões. Difícil. (E18, coordenador escola privada) 

 

E a gente não tem. Se eu disser assim: „Tem uma professora na casa que é especialista, 

que estuda esse tema‟[...] A gente tem outra professora que trabalha um pouco, pelo 

menos ações não governamentais, mas não sei até que ponto ela teria condições de dar 

aula até dessa. (E5, coordenador escola privada) 

 

A minha dificuldade, nessa questão foi difícil, por quê? Porque nós precisávamos de 

um segundo professor, dois, para tocar essa disciplina. E esse segundo, nós não 

tínhamos aqui, fomos até o instituto do meio ambiente, aí fui procurando, procurando, 

até que eu encontrei a professora. (E10, coordenador escola privada) 

 

Já o fato de algum professor da casa estar estudando o assunto ou dominar o tema, 

facilita o processo de inserção, quando isso significa introduzir uma disciplina que aborde 
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sustentabilidade na grade curricular. Para os entrevistados E1, E2, E3, E4, E10, E11, E18, 

E19 e E20 foi o que aconteceu, conforme exemplificam as narrativas abaixo:  

E um professor nosso, o [nome do professor], começou a estudar o tema, resolveu 

montar a disciplina e ofertá-la. E a gente achou interessante (E18, coordenador escola 

privada). 

 

Então, aí, ela, a [professora da disciplina] ficou motivada com isso, começou a dar – 

acho que informalmente dentro de outra disciplina – aí pediu que a gente programasse 

essa disciplina, com esse foco, e aí começou [...](E20, coordenador escola pública). 

 

Um fator facilitador do processo de inserção da sustentabilidade encontrado nas 

instituições alvo da pesquisa foi o período de revisão da grade curricular, ou seja, os períodos 

de revisão da grade curricular foram propícios à inserção da temática da sustentabilidade. No 

entanto, ressalte-se que, em nenhuma das IES sustentabilidade foi o fato gerador da revisão.  

A concepção do curso ou definição do projeto pedagógico foram também eventos 

propícios para que três instituições idealizassem a sustentabilidade como parte integrante da 

graduação em administração. Na primeira instituição o processo ocorreu há cerca de três anos 

e sustentabilidade foi estabelecida como um dos três eixos transversais centrais do curso de 

administração. Os outros dois eixos são empreendedorismo e inovação. 

Na segunda instituição a estrutura do próprio campus foi idealizada com base em 

princípios de sustentabilidade. Nesse campus o projeto arquitetônico contemplou o uso de 

materiais que pudessem agredir o mínimo possível o meio ambiente da região. Apesar de os 

resultados terem ficado aquém do esperado pela instituição principal à qual a unidade 

pertence, a concepção levou em conta elementos de sustentabilidade. O campus da escola é 

uma extensão de outro já existente: 

Eles pensaram assim, que teria que ser uma proposta diferenciada. O que é que seria 

esse campus diferenciado? Daí surgiu, então, o foco de trabalhar a sustentabilidade. 

Então, o campus todo, ele foi construído, nessa linha, então, você vai ver que, por 

exemplo, você está vendo aqui na minha sala não tem ar condicionado, não é? (E19, 

coordenador escola pública) 

 

A terceira instituição iniciou suas atividades há cerca de onze anos. A temática da 

sustentabilidade já está inserida no curso, segundo o coordenador da instituição, desde o seu 

início: 

Ele [o curso] está escorado nos pilares que a sociedade precisa para o gestor. E a parte 

de sustentabilidade propriamente dita aparece desde o começo. Eu tenho duas 

disciplinas de gestão de responsabilidade social há 11 anos no curso. Quer dizer, como 
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ele entrou no terceiro ano, eu tenho há oito anos no curso, faz oito anos que roda. 

Quando quase ninguém falava em gestão e responsabilidade social (E15, coordenador 

escola privada) 

 

O entendimento de que responsabilidade social corporativa está diretamente 

associada à sustentabilidade leva o coordenador do curso a crer que sustentabilidade já esteja 

presente no currículo da graduação. Discute-se essa questão mais adiante no item 4.3 que 

versa sobre significados de sustentabilidade nas escolas brasileiras de administração. 

Dentre os motivos que levaram as escolas de administração da pesquisa a inserirem 

ou não sustentabilidade no currículo da graduação estão: demanda dos alunos, votação dos 

alunos, demanda de mercado, visão ou interesse do reitor da instituição e  projetos sociais da 

instituição e projetos de alguns professores engajados com a temática.  

Em relação ao tempo em que as iniciativas de sustentabilidade já estão presentes no 

currículo das escolas estudadas, há uma grande variação. Em 5 das escolas, o tema vem sendo 

inserido há 2 anos ou menos. Já em outras 5, os entrevistados entendem que sustentabilidade 

esteja presente há mais de 10 anos. E há motivos para que os mesmos afirmem isso: 

disciplinas com conteúdo de sustentabilidade, existência de linhas de pesquisa ou de 

programas de extensão que contemplam a temática, existência de centros de estudo ou 

pesquisa na área, entre outros. No item 4.2 que trata de práticas, explora-se mais 

aprofundadamente as formas de manifestação ou de inserção encontradas na pesquisa. 

Vale a pena enfatizar que nenhuma das IES mencionou a existência de um 

planejamento detalhado, descrito, com metas a serem cumpridas, definição de papéis e 

participantes, prazos ou outros indicadores típicos de planejamento, em relação à inserção da 

sustentabilidade nos cursos de administração. Duas das instituições afirmaram que 

sustentabilidade fez parte da concepção do curso e uma terceira a elegeu como uma das três 

linhas transversais centrais do curso, conforme já discutido. Mas, de qualquer forma, chama a 

atenção o fato de nenhuma instituição ter relatado um delineamento claro de como introduziu 

o tema, seja na grade curricular como disciplinas eletivas ou obrigatórias, seja de maneira 

transversal ou até mesmo nas práticas de gestão. 

Além disso, com exceção de uma IES, nenhuma das participantes mencionou a 

criação de algum grupo, comitê ou time que tenha sido constituído com a missão específica de 

inserir o tema de forma coordenada no currículo, na gestão e nas práticas operacionais das 

escolas. Na P1, que é a exceção, a responsabilidade recai sobre “uma diretoria de 

desenvolvimento institucional e uma das principais atribuições dessa diretoria, entre muitas 

outras que há, mas uma das principais atribuições é fortalecer essa parte da sustentabilidade 
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na escola” (E1, coordenador de escola privada). Enfim, existem centros de estudo e pesquisa 

em várias instituições, mas cujo foco não está em coordenar as ações de sustentabilidade nas 

instituições e orquestrá-las no projeto pedagógico e/ou no currículo. São vistos como centros 

isolados do dia a dia da graduação. 

Na revisão da literatura internacional a respeito de sustentabilidade observou-se que, 

escolas de administração têm motivos diversos para introdução do tema em seus currículos. A 

abordagem para iniciar o tema pode ser, segundo Anderberg, Nordén e Hansson (2009), do 

tipo top-down, ou bottom-up. A abordagem mais tradicional, e, provavelmente mais eficaz, é 

aquela em que a mudança vem de cima para baixo (top-down), ou, no caso das IES, iniciada 

pela direção ou corpo docente. Abordagens bottom-up também são observadas no caso da 

educação sustentável e igualmente importantes. O número de casos com abordagens bottom-

up, no entanto, é muito diminuto em relação às de cima para baixo. De maneira semelhante a 

outras instituições de ensino estrangeiras encontradas na revisão de literatura, as escolas 

brasileiras de administração abordadas pela presente pesquisa relataram abordagens top-down, 

ou seja, todas partiram da iniciativa do corpo docente ou dirigente das instituições. Em uma 

das instituições privadas, a P15, apesar de a decisão de introduzir disciplina eletiva ter levado 

em conta a votação dos alunos, a introdução da discussão do tema partiu da direção da escola. 

Quando comparadas a outras escolas do contexto internacional, as escolas brasileiras 

participantes do estudo demonstram um nível de dificuldades de implantação menor em 

relação às suas pares estrangeiras. McNamara (2010) reportou, em seu estudo a respeito dos 

fatores relevantes para a integração de sustentabilidade no ensino superior americano, muito 

mais uma indiferença do que uma resistência à integração. Velazquez, Munguia e Sanchez 

(2005), após extensa revisão da literatura, identificaram 18 fatores que têm prejudicado o 

avanço da inserção da sustentabilidade na educação. Alguns dos fatores apontados pelos 

pesquisadores não foram observados nas narrativas dos participantes da pesquisa, tais como: 

falta de apoio dos administradores da IES, falta de acesso a dados, machismo, problemas 

técnicos e falta de definição de local de trabalho.  

A falta de interesse por parte do corpo docente e discente apontada pelos 

pesquisadores parece não ser aplicável às IES analisadas por esse estudo e há claras 

evidências de que o interesse existe: aumento de pesquisas e pesquisadores na área, aumento 

do número de trabalhos de conclusão de curso versando sobre o tema, disciplinas com 

capacidade esgotada.  

A falta de treinamento, apontada pelos pesquisadores Velazquez, Munguia e Sanchez 

(2005) como barreira à introdução da sustentabilidade em cursos superiores, não foi discutida 
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como dificuldade pelos participantes do presente estudo, mas ficou claro que não há 

investimentos específicos voltados para a capacitação do quadro na temática da 

sustentabilidade dentre os participantes. Esse assunto é mais explorado no item de práticas a 

seguir. 

 

  

4.3 Práticas de inserção da sustentabilidade nos cursos de administração 

 

 

Como mostrou-se na revisão da literatura, a inserção da sustentabilidade nos cursos 

de graduação pode assumir diferentes formas, ou se dar por meio de diferentes canais. Nesse 

item se explora como as instituições estudadas têm trabalhado com a sustentabilidade na 

prática. 

Nas IES pesquisadas, as formas mais comuns de inserção encontradas foram 

disciplinas obrigatórias, seguidas de disciplinas eletivas ou optativas. Trabalhos de conclusão 

de curso (TCCs) versando sobre o tema sustentabilidade também foram amplamente 

incentivados nas IES. O Quadro 15 abaixo mostra algumas das formas de inserção da 

sustentabilidade encontradas nas IES que foram alvo desse estudo.  

Das 17 IES pesquisadas, 10 já incluíram disciplinas obrigatórias com conteúdos de 

sustentabilidade em seus currículos. Vale a pena notar que nem todas essas disciplinas 

obrigatórias apresentam o termo sustentabilidade no nome, mas as ementas contemplam 

conteúdo relacionado com sustentabilidade. Alguns dos rótulos encontrados para as 

disciplinas foram: 

• Responsabilidade social e ambiental 

• Responsabilidade social e governança corporativa 

• Responsabilidade social e ambiental e sustentabilidade 

• Gestão ambiental e responsabilidade social 

• Gestão sócio ambiental nas empresas 

• Gestão social e desenvolvimento 

• Sustentabilidade empresarial 

• Meio ambiente e sustentabilidade 

• Políticas e gestão do meio ambiente 

• Questões ambientais e a administração 
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• Administração e meio ambiente 

• Bases ecológicas para o desenvolvimento sustentável 

• Políticas governamentais aplicadas ao agronegócio 

 

 

Quadro 15: Formas de inserção nas IES estudadas 

 
Fonte: autora – elaborado a partir das entrevistas e documentos 

(*) TCC e/ou monografia não é exigido dos alunos 

(**) TCCs apresentavam o tema, atualmente não se exige mais TCC e/ou monografia 

 

    

Percebe-se, nos títulos acima relacionados, uma grande recorrência da expressão 

responsabilidade seguida de termo caracterizador: social, ambiental, corporativa. A expressão 

Instituição
Optativa / 

Eletiva
Obrigatória

TCCs ou 

monografias

Centro de 

estudos

Menção na visão ou 

missão da IES

P1 x x

P2 x x x x

P3 x x x x x

P4 x

P5 x x x

P6 x x x x

P7 x              x      (**) x x

P8 x x x

P9 x x

P10                    (*)

P11 x x x

P12 x

P13 x x x x

P14 x x x x

P15 x              x      (**)

P16 x x

P17 x x x
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meio ambiente (ou ambiental) está presente em 7 dos 11 rótulos. A expressão sustentabilidade 

(ou desenvolvimento sustentável) encontra-se apenas em 4 dos rótulos. Nas entrevistas 

observou-se que os participantes associam sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável à 

responsabilidade corporativa e à ética. Os títulos das disciplinas e os conteúdos programáticos 

realçam a idéia de que essas áreas temáticas andam juntas.  

A forte presença do termo ambiental (e variações) reforça a idéia de que educação 

para sustentabilidade tem raízes comuns com a educação ambiental. Gadotti (2000 e 2009) 

discute em seus estudos que a educação para a sustentabilidade está fortemente relacionada 

com a educação ambiental. Para Antunes (2002) a educação para a sustentabilidade 

(pedagogia da sustentabilidade) apareceu inicialmente como uma pedagogia do 

desenvolvimento sustentável, mas seu conceito se ampliou e ganhou novos desdobramentos. 

Para Gadotti (2009, p. 2) a educação ambiental “é um pressuposto básico” da educação para a 

sustentabilidade.   

Selecionaram-se, a seguir, os excertos ou súmulas mais significativos das ementas 

dessas disciplinas encontradas nos websites de algumas das IES pesquisadas:  

 Sustentabilidade Empresarial. Objetiva introduzir o aluno nos conceitos 

básicos de economia sustentável e sua importância para a gestão presente e 

futura das organizações, discutindo as interfaces entre a gestão sócio-

ambiental e as estratégias empresariais numa perspectiva sistêmica. 

 Questões ambientais e a administração. Conceitos básicos de ecologia. 

Impactos ambientais causados pelas atividades produtivas, sua prevenção e 

controle: poluição, aquecimento e escurecimento global, camada de ozônio, 

desertificação, escassez de recursos naturais; Protocolo de Kyoto. A questão 

ambiental nas cidades. O papel da administração na solução das grandes 

questões ambientais: desenvolvimento sustentável; ecoeficiência; 

responsabilidade e gestão ambiental corporativa; marketing verde. 

 Políticas governamentais aplicadas ao agronegócio. Conjuntura do 

agronegócio. Políticas macroeconômicas. Política agrícola. Política florestal e 

de proteção ambiental. Política comercial. Política industrial. Política de 

investimentos públicos. 

 Gestão social e desenvolvimento. O desenvolvimento e a gestão social. 

História e análise do desenvolvimento enquanto projeto histórico do pós 

segunda guerra mundial à globalização. Vertentes teóricas e escolas do 

pensamento desenvolvimentista. Implicações práticas e políticas subjacentes 

às diferentes vertentes teóricas. Atores do desenvolvimento: o Estado, o 

mercado, as organizações não governamentais, os movimentos sociais, as 

agências e organizações internacionais. A complexidade do território. 

Pobreza. Da gestão tradicional à emergência de uma gestão social do 

desenvolvimento.  Tecnologias sociais: a residência solidária. 
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 Administração e meio ambiente. Conceitos básicos de ecologia. Impactos 

ambientais negativos. Os recursos disponíveis para enfrentar os impactos 

ambientais negativos. Consumo e degradação dos recursos naturais. 

Desenvolvimento sustentável.  

 Bases ecológicas para o desenvolvimento sustentável. Conceitos 

ecológicos fundamentais para os diferentes aspectos do desenvolvimento 

sustentável. Conscientização de problemas e soluções para a crise ambiental 

contemporânea. 

 Gestão sócio-ambiental nas empresas. Busca compreender as relações 

socioambientais nas empresas, em seu ambiente interno (parque fabril, 

funcionários, processos, produtos e serviços) e externo (comunidades do 

entorno, consumidores e desenvolvimento sustentável); entender as relações 

que empresas pró-ativas estão adotando com seus stakeholders, adquirindo 

vantagens econômicas através da eficiência nos processos produtivos, 

utilizando ferramentas dos sistemas de qualidade e implantando sistemas de 

produção mais sustentáveis; desenvolvendo produtos e serviços, utilizando os 

princípios do eco-design, e, desta forma, integrando estratégia com suas ações 

gerenciais. 

 

Apesar de os trechos não permitirem uma análise mais profunda quanto ao conteúdo 

das disciplinas, pode-se observar que a dimensão ambiental está fortemente contemplada em 

todas as ementas, bem como o pilar econômico. A dimensão política também aparece, 

sobretudo atrelada a políticas públicas. Já a dimensão social parece ter uma presença menor 

em relação às outras dimensões, o que indica um desequilíbrio e afastamento da lógica da 

sustentabilidade, que tem por pressuposto múltiplas referências: culturais, políticas, 

ambientais, sociais e econômicas. De toda forma, mesmo que de maneira pulverizada, os 

alunos vêm sendo expostos a conteúdos de sustentabilidade, traduzidos por noções de 

agronegócios, ecoeficiência, prevenção e controle, ecologia, marketing verde, soluções 

ambientais. Na visão de Calder e Clugston (2003), o envolvimento dos alunos em discussões 

dessa ordem é central na educação para a sustentabilidade e deve ser o foco na expansão do 

movimento da sustentabilidade. Para os dois autores, a participação dos alunos é uma das 

dimensões que apresenta os maiores desafios, seja em atividades de pesquisa, extensão e até 

mesmo voluntariado.  

Analisando-se o Quadro 15 (p. 121), observa-se que a temática da sustentabilidade 

vem aparecendo nos trabalhos de conclusão de curso (TCCs) ou monografias dos discentes.  

Um professor que cuida de TCC falou para mim: [nome coordenador], 50% dos TCCs 

estão saindo com tema de sustentabilidade. Então, essa é uma preocupação. (E2) 
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TCCs, sim. É um tema que os alunos escolhem bastante. Tanto é que eu mesmo acabei 

envolvido com um e eu não oriento. Eu oriento um por ano e o do ano passado foi na 

área de sustentabilidade. (E16) 

 

Mesmo nas escolas que não possuem disciplinas obrigatórias ou eletivas na área de 

sustentabilidade, a temática ainda assim aparece nos trabalhos dos alunos. É o caso, por 

exemplo, da escola pública P17, cuja coordenadora só recentemente está introduzindo 

sustentabilidade como disciplina optativa e mesmo assim tem de responder a essa forte 

demanda dos alunos: 

Para minha surpresa, eles... quer dizer, porque como a alguns [a disciplina] é optativa, 

nem todos pegam não é? Mas tem muitos alunos que tem desenvolvido 

responsabilidade social, desenvolvimento sustentável. Sempre tem... de vez em 

quando me aparecem uns trabalhos de TCC. (E20) 

Outras formas de investigação deveriam ser conduzidas com a finalidade de se 

compreender quais os motivadores da temática da sustentabilidade junto aos alunos dos 

cursos de administração no Brasil. Essas demandas vêm, em parte, das empresas onde os 

alunos trabalham:  

Quando a gente fala de educação, eu vejo que ela é composta por uma série de 

dimensões, e uma das dimensões eu volto a ressaltar, além de toda essa questão 

teórica, e tu achas que é importante, o professor estar super antenado assim, nas 

questões do que está acontecendo, e o que se está discutindo, o que está pesquisando 

sobre o tema, eu acho que é muito importante também a experiência que os nossos 

alunos, o nosso aluno, com o perfil trabalhador, traz das suas empresas, sabe? O que é 

que o pessoal está vivenciando lá, em termos assim, de obrigações legais e de 

responsabilidade com as suas comunidades, e acho que é aí, que o tema da 

sustentabilidade entra muito forte. (E17, coordenador de escola privada do sul do país) 

Parte dos estudantes brasileiros, sobretudo os estudantes de cursos noturnos, é 

formada por trabalhadores. Analisar os modelos de inserção da sustentabilidade à luz dos 

perfis de estudantes do curso de administração permitirá uma melhor compreensão dos 

caminhos que a educação para a sustentabilidade está tomando no país. 

No Quadro 16 abaixo buscou-se cruzar as informações das formas de inserção 

observadas nas IES participantes com o tipo de instituição e com o tempo que a temática já 

vem considerada nos currículos ou projeto pedagógico. A intenção foi analisar se havia 

alguma relação entre tempo que a instituição incorporou discussões dessa ordem, formas de 

inserção e tipo de instituição. 
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Quadro 16: Formas de inserção, tipo de instituição e tempo que a temática já está inserida 

 

Fonte: autora – elaborado a partir das entrevistas e documentos  

Instituição
Optativa / 

Eletiva
Obrigatória

TCCs ou 

monografias

Centro de 

estudos

Menção na visão ou 

missão da IES
Tipo de instituição

Quando inseriu no currículo ou projeto 

pedagógico?

P1 x x privada em 2010

P2 x x x x privada há 2 anos

P3 x x x x x privada há mais de 10 anos

P4 x privada não inserido

P5 x x x privada há mais de 20 anos

P6 x x x x privada há pelo  menos 4 anos

P7 x              x      (**) x x privada 1o. semestre de 2009

P8 x x x privada em 2009

P9 x x pública nos últimos anos

P10                    (*) pública está estudando a inserção

P11 x x x pública há mais de 10 anos

P12 x privada há mais de 10 anos

P13 x x x x privada há mais de 10 anos

P14 x x x x privada em 2005

P15 x              x      (**) privada em 2011

P16 x x pública há 2 anos

P17 x x x pública em 2011
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A análise do Quadro 16 não sugere que há uma estreita relação entre o tempo que a 

temática foi introduzida com as formas de inserção nas IES analisadas. Um período maior não 

significa maior diversidade de canais de discussão (ensino, pesquisa, centro de estudos, etc). 

Nos casos da P2, P7 e P16 o tema foi inserido há 2 anos e já aparece como disciplina 

obrigatória nessas instituições. No caso da P12 não há disciplinas nem obrigatórias nem 

eletivas/optativas, mas a temática já está introduzida, segundo o coordenador do curso, desde 

a concepção do mesmo, há 11 anos atrás, de uma maneira transversal, nos conteúdos das 

disciplinas do currículo obrigatório. 

Também não se observou uma estreita relação entre o tipo de instituição e as formas 

de inserção. Tanto nas escolas públicas quanto nas privadas os caminhos são muito similares, 

há disciplinas eletivas e/ou obrigatórias, centros de pesquisa, monografias e trabalhos de 

conclusão de curso na área. 

Em relação às menções de compromisso com a sustentabilidade nos documentos de 

“Visão e Missão” das IES analisadas, a pesquisa documental aponta que somente algumas 

escolas fazem referência à sustentabilidade em suas declarações institucionais. Também não 

se encontrou, dentre as participantes da pesquisa, nenhuma instituição que tenha assinado 

alguma das declarações internacionais de compromisso com a sustentabilidade (Tbilisi, 

Talloires, Thessaloniki, etc). 

O Quadro 16 mostra ainda que todas as 6 IES que colocaram sustentabilidade em 

seus documentos de visão e missão adotam disciplinas obrigatórias em seus currículos com 

conteúdos relacionados à temática da sustentabilidade, o que sugere que existe um 

comprometimento a longo prazo das instituições com ideais de sustentabilidade.  A 

coordenadora de escola privada do Rio de Janeiro, a E3, entende que é importante a 

instituição se manifestar sobre seu compromisso com a sustentabilidade: “Eu acho que é uma 

coisa que deveria estar escrito, inclusive, na própria missão da instituição de ensino, que por 

acaso na nossa está”. 

Wright (2004) questiona a importância de a instituição ter uma declaração pública de 

comprometimento com a sustentabilidade. A pesquisadora entende que não é uma condição 

fundamental a IES ser signatária de qualquer declaração ou ter uma declaração formal de 

compromisso com a sustentabilidade. Mas também reconhece que “declarações são 

significativas porque simbolizam a proeminência do movimento de sustentabilidade” 

(WRIGHT, 2002, p. 115), além de servirem como elemento de comunicação interno e 

externo.  
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Finalmente, a análise do Quadro 16 sugere que a integração da sustentabilidade nas 

escolas públicas estudadas nessa pesquisa é mais recente, quando comparada com as escolas 

privadas. Das 5 escolas públicas, apenas uma vem discutindo a temática há mais de 10 anos 

de forma mais sistemática e com disciplinas voltadas à gestão ambiental. Nas outras 4 escolas 

públicas essa natureza de discussão é mais recente, sendo que somente em uma ainda não foi 

introduzida.   

Uma possível explicação para esse comportamento vem dos próprios coordenadores 

de escolas públicas (E13 e E20) que apontam um fato a ser melhor investigado, que é o 

distanciamento dos docentes das IES públicas do mercado empresarial: 

Mas o próprio professor, como nas universidades federais, basicamente todos os 

professores são de regime de dedicação exclusiva, ele não tem assim, uma perna muito 

grande lá dentro da indústria. Então, essa questão [sustentabilidade], eu acho que ela 

fica um pouquinho mais longe da realidade do professor em si. (E13) 

Eu acho que no início, a nossa escola [...] ela interagiu muito com a comunidade 

[empresarial] e a comunidade valorizou muito. Depois, eu acho que alguns trabalhos 

ficaram acadêmicos, sem muita, talvez, aplicabilidade. É o que eu imagino, que aí, de 

repente, foi tendo um afastamento, de coisas assim, gerais. Então, a gente não sente 

essa proximidade. (E20) 

 

Uma maior proximidade com o mercado pode explicar a pressão para se introduzir a 

sustentabilidade no currículo. Mas até que ponto as experiências de inserção já sinalizam para 

uma proposta em direção à transversalidade serão discutidas no próximo item. 

 

 

4.3.1 Transversalidade 

 

 

A questão da transversalidade apareceu com freqüência nos discursos dos 

entrevistados, sendo que esta parece ser a forma preferida dos coordenadores de se referirem à 

sustentabilidade na grade curricular, independente de já haver ou não iniciativas dessa ordem 

nas instituições às quais pertencem. Valoriza-se, assim, um olhar multidimensional para o 

tema, que atravessaria quase todas, senão todas, as disciplinas do curso. Sterling (1996, p. 36) 

defende que atenção tem de ser dada tanto a uma “progressão vertical no currículo quanto a 

uma integração horizontal inter- e transdisciplinar”. Para o pesquisador, sustentabilidade 

sugere temas que devem estar em qualquer currículo, tenha o mesmo disciplinas 
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especializadas ou não. A seguir, transcrevem-se algumas das narrativas sobre a 

transversalidade, as quais traduzem como os entrevistados a compreendem em se tratando de 

sustentabilidade.  

Na verdade, a gente costuma tratar a questão do meio ambiente, a questão da 

sustentabilidade, como uma questão transversal. A gente, na verdade, discute meio 

ambiente em marketing, em finanças, em estratégia. Então, eu, por exemplo, sou da 

área de estratégia. Então, eu vejo muito mais o meio ambiente e a própria questão da 

sustentabilidade como uma discussão interdisciplinar e que, portanto, vai ser embutida 

nas diversas disciplinas do que propriamente de ser uma área, especificamente. (E4) 

Para mim a sustentabilidade tem que estar em todas as disciplinas, ela não deveria ser 

uma disciplina a parte. Quer dizer, a atitude, a discussão e o foco, tinha que ser em 

todas [as disciplinas]. (E7) 

Acho que vai ser absorvida por várias disciplinas como um tema complementar, um 

tema importante da disciplina. Então, marketing, talvez, esteja até já aí falando sobre 

marketing verde, por exemplo... Estratégia, possivelmente, está falando. Teoria das 

organizações, quando fala de governança, é possível que esteja tratando. Não... E se 

não estão tratando, vão tratar. É uma questão de tempo. (E16) 

 

Apesar do desejo por uma transversalidade estar claramente manifestado dentre os 

entrevistados e suas instituições, questiona-se se ela já é uma realidade nas IES estudadas. Os 

depoimentos dos entrevistados levam a crer, que não se pode afirmar que sustentabilidade já 

esteja inserida de uma forma transversal, constituindo-se então muito mais em um ideal a ser 

perseguido, do que uma realidade. As falas também remetem à idéia de que pesquisa e 

formação de professores são fundamentais para o desenvolvimento de uma abordagem de 

natureza transversal. 

É essa ênfase [transversal] que eu tenho tentado trabalhar com os professores, que 

ainda está no começo. E eu acredito assim, que alguns movimentos que a gente está 

fazendo aqui, vão, naturalmente, inserir cada vez mais o tema no discurso dos alunos. 

(E2) 

Idealmente seria o mais interessante. Você ter marketing sustentável, finanças 

sustentáveis, mas a gente acha que hoje não tem pessoas ainda para isso. (E5) 

Ela faz parte de um contexto novo, que ele está muito disperso ainda. Então, você só 

vai ter um conjunto de literatura, falando sobre sustentabilidade, com um pouco mais 

de tempo. E essas coisas, elas estão surgindo, à medida que estão avançando as 

pesquisas, envolvendo essa temática. (E13) 
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Se hoje há alguma transversalidade, ou tendência a interdisciplinariedade, ela foi 

construída informalmente, pelo conjunto de professores que discutem o tema. Não há um 

planejamento e, portanto, não há uma garantia de que de fato as discussões estejam tomando 

esse formato. Ao contrário, o discurso vago dos coordenadores por vezes faz acreditar que a 

transversalidade pode estar a serviço da sua diluição. Orientações gerais para os professores 

tratarem de sustentabilidade nas suas disciplinas, sem que estejam de fato contempladas nas 

ementas, nos tópicos centrais da cadeira, pode ser uma forma de se descomprometer com uma 

inserção de fato. 

A orientação que todos os professores têm é que o tema seja tratado em todas as 

disciplinas. É isso, é simples, não tem muita complicação. (E6, coordenador de escola 

privada no Rio de Janeiro) 

 

É interessante observar que, alguns dos coordenadores sequer compreendem como 

atribuição da sua função planejar e garantir que sustentabilidade esteja na pauta do conjunto 

de disciplinas do curso:  

Então, por isso que eu acho que vai mais assim... dos professores terem essa 

consciência, e levarem isso para a sala de aula. E assim, eu não sei te responder além 

da ementa, porque a gente tem assim, o respeito, não é? Da porta da sala de aula para 

dentro, o professor é que decide como é que ele vai conduzir a sua aula. (E19) 

Olhe, eu acredito que seja um conteúdo transversal, mas a gente não tem, vamos dizer, 

dentro do conteúdo programático, que fale assim – essa disciplina, digamos Estudos 

Organizacionais 1 e 2 que temos -  “Ah, você tem que focalizar...”  eu acho que faz 

parte do todo, que todo professor tem que se preocupar com isso. Agora, não tem, 

dentro do conteúdo, especificado que fale da sustentabilidade, entendeu?  (E20) 

Eu mesmo faço isso: coloco nas minhas disciplinas um elementozinho de 

sustentabilidade, geralmente. Mas é um modulozinho. Nesse sentido tem 

interdisciplinaridade. Mas não é uma coisa que seja imposta pela escola. São 

iniciativas de professores... (E1) 

 

“O professor é que decide”, “o professor que tem que se preocupar com isso”, 

“elementozinho”, “modulozinho”, são expressões usadas pelos coordenadores que sinalizam 

um descomprometimento das lideranças e a minimização da importância de uma formação 

sócio-ambiental economicamente responsável. 
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4.3.2 Estratégias de ensino/aprendizagem 

 

 

Apesar de a literatura internacional versar amplamente sobre estratégias de 

ensino/aprendizagem ou abordagens didático-pedagógicas diferenciadas que estão sendo 

aplicadas em escolas de administração ao redor do mundo em conexão com a educação para a 

sustentabilidade, não se notou nenhuma preocupação mais contundente em relação a 

experiências dessa ordem nas IES pesquisadas.  

Os entrevistados citaram algumas das estratégias de ensino/aprendizagem observadas 

em suas instituições, mas, em geral, não atribuíram o uso das mesmas unicamente à questão 

da sustentabilidade.  “A gente faz esse tipo de coisa, mas no sentido geral: para a melhoria da 

qualidade do ensino. Tudo bem. Mas com enfoque na sustentabilidade, não” (E1, coordenador 

de escola privada em São Paulo).  

Isso levaria a crer que, por definição, entre os coordenadores entrevistados não há 

uma crença de que sustentabilidade exija recursos didático metodológicos diferenciados. Por 

outro lado, os exemplos indicam iniciativas interessantes. Há experiências pedagógicas que, 

inclusive, extrapolam o ambiente formal da sala de aula: trabalhos multidisciplinares, 

pesquisas apoiadas ou incentivadas pela instituição, concursos de projetos ou trabalhos 

estudantis com premiações, uso de cases, fórum de discussões, oficinas, projetos em 

incubadoras, atividades complementares em instituições sem fins lucrativos. Seguem algumas 

das iniciativas mencionadas ao se perguntar se existiam estratégias didático-metodológicas 

diferenciadas no ensino da sustentabilidade: 

A gente usa muito pouco livro aqui, a gente usa muito paper. Então, nos primeiros 

anos você tem o direcionamento do handbook, mas depois você sai do handbook e o 

aluno vai começar a olhar visões. (E8) 

Muitas vezes, eu noto assim, que os professores, desenvolvem algumas ações isoladas, 

muito interessantes. Nós tivemos uma oportunidade de fazer um projeto, são 4 

disciplinas, são disciplinas diferentes [...] Eles foram dando os seus conteúdos normais 

e tal, mas uma parte de cada encontro, eles dedicavam a um projeto [...] Em 

determinado momento, eles fazem um grande encontro, em um auditório, que nós 

temos aqui, com todos os alunos, em que eles tem uma espécie de gincana, mas em 

cima daquilo que eles construíram, em todo o semestre, não é? (E17) 

Então, a gente trabalha com cases [em sustentabilidade]. E esse semestre, nós estamos 

fazendo um case, usando uma metodologia para estudos de caso mesmo em curso de 

administração, onde eles [os alunos] estão desenvolvendo esse case em três fases. [...] 

É um trabalho que não tem apresentação na sala de aula, é uma construção teórica com 
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a minha orientação. E nós criamos um fórum para que eles façam essa discussão, para 

ficar mais prática a disciplina. (E11) 

Eu diria o seguinte: 98% dos alunos adoram, até porque é um curso em que nós 

trabalhamos várias oficinas também, e que nós trabalhamos muito com a construção 

do conhecimento, para haver uma coerência junto com eles. Entende? Então, eles vão 

acompanhar um processo decisório, por exemplo; vão acompanhar o processo, e vão 

observar como é que aquele projeto de desenvolvimento está se dando; naquele campo 

tencionado por forças de interesses diferentes, como é que está se construindo aquele 

espaço público, por exemplo. (E14) 

 

Nas duas últimas narrativas acima, também pode-se observar que há uma 

preocupação com a “construção do conhecimento”, com a “construção teórica”.  Springett 

(2005) defende o uso de projetos no ensino da sustentabilidade que sejam tanto práticos 

quanto embasados teoricamente, que permitam que os alunos façam suas próprias escolhas de 

temas e que facilitem o aprendizado teórico a partir da aplicação em situações práticas de 

trabalho. 

Ainda em relação às estratégias de ensino/aprendizagem, duas das instituições 

estudadas manifestaram a preocupação em “criar uma atitude crítica” nos alunos, 

desenvolvendo atividades em que possam se posicionar criticamente frente ao comportamento 

das empresas nas quais trabalham ou venham a trabalhar.   

Como trazer isso para a sala de aula? Essa é a grande questão e eu acho que faz 

sentido. É trazer, mostrando a realidade dos fatos, ou seja: “-Pessoal, vamos 

questionar. Vamos aprender a fazer pergunta. Existe sustentabilidade mesmo? Isso 

não é discurso lá da tua área de finanças para criar um relatório de sustentabilidade, 

para justificar no meio acadêmico ou se justificar com a sociedade?” Quer dizer, tem 

muitas fotos, tem muitos gráficos. O aluno lê um relatório de uma grande 

multinacional e acha isso lindo, maravilhoso. (E6) 

 

Há nas narrativas uma ideia de que é importante desenvolver neste futuro 

administrador uma militância capaz de operar mudanças significativas em direção à 

sustentabilidade. Contudo, este aprendizado depende, também, da capacidade deste aluno de 

traduzir os anseios e metas sócio-ambientais em um discurso e em projetos palatáveis à 

organização. Nesta linha discursiva, cabe à escola de administração preparar esse futuro 

gestor a compreender a lógica do universo empresarial e encontrar caminhos viáveis e 

alternativos. Não é militância pela militância, mas a efetiva construção da competência de 

harmonizar interesses que a princípio soam como inconciliáveis.  
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O sujeito pode ser ativista. Eu acho que é até legal a gente defender esse ponto de 

vista. Mas um ativista que entrar aqui, eu tenho que ajudar ele a criar um discurso para 

vender isso para a organização, para o chefe dele, para o acionista dele, para quem ele 

vai fazer. Quer dizer, você acredita nisso? Então, crie um projeto, crie um discurso 

onde você mostre vantagem para esse sujeito. (E2) 

 

Para Springett (2005, p. 150), um objetivo fundamental de aprendizagem é a 

compreensão que “sustentabilidade e desenvolvimento sustentável focam não apenas na 

relação responsável com a natureza, mas questões de valores, justiça e relações com o 

próximo”.  Huckle (1996) defende que a educação para a sustentabilidade requer um processo 

de pesquisa crítico que encoraje a explorar a complexidade e as implicações da 

sustentabilidade e as forças econômicas, políticas, sociais, culturais, tecnológicas e ambientais 

que a promovem ou a impedem.  

Ainda em termos de estratégias de ensino/aprendizagem, algumas instituições 

afirmam ter optado por oferecer a disciplina de sustentabilidade nos últimos ciclos do curso 

para ter um aluno já mais maduro, capaz de discutir a temática com maior profundidade: 

Por que ela está no sétimo período? Porque entendemos, mais uma vez, que o aluno, 

para conseguir explorar essa matéria de tamanha importância, colocar no sétimo 

período, ele tem toda uma maturidade, toda uma experiência, todo um conhecimento 

que vai fazer com que ele traga... Que renda a disciplina e que consiga trazer efeitos 

para ele em termos até da própria empregabilidade dele. Então, ela é colocada no 

sétimo período. (E8) 

 

Não há dúvidas que nos últimos ciclos do curso o aluno já terá sido exposto a 

diversos conteúdos e, provavelmente, esteja mais maduro para discutir as grandes questões 

ligadas à sustentabilidade. Mas também se reconhece que, instrumentalizar o aluno com 

conceitos de sustentabilidade desde os primeiros ciclos pode ser uma estratégia interessante, 

preparando-o para questionar sustentabilidade nas diversas disciplinas que terá contato 

durante todo o curso de graduação. 

A seguir discute-se como as escolas participantes do estudo têm preparado seu corpo 

docente para tratar de sustentabilidade, ou seja, a capacitação de professores e pesquisadores. 

 

 

4.3.3 Capacitação de docentes 



135 

 

 

O baixo grau de investimento em capacitação docente na área de sustentabilidade 

indica a fraca força política que a temática tem nas IES pesquisadas. 

 

No caso de administração, eu posso te garantir que não existe essa formação [em 

sustentabilidade], até porque como se diz: se não existe uma priorização, se não existe 

o tema... não é considerado prioritário, também não há uma busca de aprimoramento 

de professores (E4, professor de escola privada no Rio de Janeiro). 

 

Nenhuma das instituições pesquisadas declarou ter uma verba específica para a 

capacitação ou o desenvolvimento de docentes na temática da sustentabilidade. As 

instituições possuem iniciativas e investem no desenvolvimento de seu quadro funcional com 

diversos focos, inclusive para sustentabilidade, mas não há uma verba dedicada 

exclusivamente para tal.  

Apesar de uma das maiores dificuldades de inserção do tema no currículo estar 

relacionada à falta de professores estudiosos da área, conforme discutido no item 4.2 não se 

observou uma preocupação genuína por parte das instituições analisadas em investir na 

capacitação do seu quadro de docentes, o que poderia contribuir para a diminuição do 

problema em questão.  

A forma como os coordenadores se referem à necessidade de formação de docentes 

para discussões que envolvem dilemas da sustentabilidade, ética, ou questões correlatas, 

revela muito do sentido e do lugar que estes temas ocupam nas escolas de administração:  

A gente tem a capacitação docente, isso aí é trabalhado nas capacitações. Tanto que 

está dentro da política da universidade, nas próprias palavras do reitor. Tem lá, 

responsabilidade, tem ética, tem... Então, isso... (E10) 

Eu acho que ainda é questão muito pessoal. Não é uma orientação mais específica, 

vamos dizer assim, do colegiado. (E12) 

Eu acho que é exatamente por aí, não existe uma forma de eu treinar, eu não preciso 

treinar o meu professor para isto. [...] Se quiser tem “N” oportunidades, é que não tem 

necessidade, ele entende este processo. E a gente não entende que isso tenha que ser 

separado do conjunto. Então, é isto. (E15) 

 

Tudo soa como se o simples fato da política da universidade esposar objetivos dessa 

ordem, ou o desejo de alguns professores engajados e convictos, por si só, garantissem que 
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ações formativas estariam em curso. Sustentabilidade, nessa perspectiva, aparece como 

discussão acessória, muito distante da necessidade de repensar o que os negócios devem ser e 

que perfil de administradores queremos.  

A despeito da fragilidade e superficialidade com que se observam algumas iniciativas 

de capacitação dos docentes, a mais referenciada é o incentivo à criação de linhas de pesquisa, 

que podem estar relacionadas diretamente ou não à existência dos centros de pesquisa.   

Dentre as 17 IES estudadas, 10 possuem centros de estudos ou de pesquisa 

relacionados à sustentabilidade (ver Quadro 16, p. 125). Os centros de estudo possuem focos 

diferentes de atuação, indo desde aqueles que priorizam estudos ambientais sobre água e 

clima, até os que contemplam outros aspectos da sustentabilidade (social, econômico, 

político). Isso indica que há medidas que visam a uma produção sistemática de conhecimento 

na área, que pode alimentar os cursos de graduação.  

O que nós estamos trabalhando agora, inclusive na pós-graduação, é para gerar 

cases [de sustentabilidade]. Assim, das nossas pesquisas, gerar cases ou 

materiais que os professores de graduação possam usar nas diversas áreas: em 

RH, em estratégia. (E2, coordenador de escola particular de São Paulo) 

 

Nove das instituições analisadas estão inseridas dentro de universidades, ou seja, são 

unidades de ensino dentro de universidades que possuem outros variados cursos, de medicina 

às artes, geografia à economia. Os centros de estudos pertencentes a universidades são 

interdisciplinares, portanto não necessariamente apresentam foco na administração ou gestão, 

servindo igualmente a outras áreas de conhecimento (medicina, geografia, gestão pública, 

economia rural, arquitetura e outros). 

Relacionam-se a seguir os centros de estudo e pesquisa encontrados na análise 

documental e as linhas principais de atuação. 

 

 Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social 

o Objetivo: formação qualificada de gestores, objetivando ultrapassar as 

dicotomias entre teoria e prática e cultivar o compromisso social das 

organizações. 

o Observações: pertence à universidade e com foco interdisciplinar; 

vinculado à administração. 

 Núcleo de Gestão da Inovação Tecnológica 
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o Objetivo: gerar e difundir conhecimentos sobre a gestão da inovação 

tecnológica, da produção, estratégias tecnológicas, visando à 

competitividade das empresas e o desenvolvimento sustentável. 

o Observação: pertence à universidade e com foco interdisciplinar. 

 Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente  

o Objetivo: contribuir através da ciência e da educação para o 

desenvolvimento sustentável, visando a estabelecer a interação entre a 

universidade e o meio, e entre sociedade e natureza. 

o Observação: pertence à universidade e possui foco interdisciplinar; 

vínculo com a administração através de representante da área. 

 Núcleo de Gestão Ambiental Avançada 

o Objetivo: estudo de práticas ambientais, métodos, ferramentas e 

técnicas aplicadas à gestão ambiental. 

o Observação: foco em gestão pública e privada. 

 [Escola] Social  

o Objetivo: trazer para a instituição uma reflexão sobre ética, 

responsabilidade social e terceiro setor. 

o Observação: foca ações sociais promovidas pela instituição e 

pesquisas relacionadas à gestão, sobretudo marketing.  

 Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

o Objetivo: apoiar, incentivar e promover atividades relacionadas com o 

meio ambiente na universidade e na comunidade que a envolve. 

o Observações: pertence à universidade e possui foco interdisciplinar; 

sem vínculo direto com a administração. 

 Instituto de Saneamento Ambiental 

o Objetivo: voltado para estudos de gerenciamento e planejamento 

ambiental, com uma visão de prevenção e minimização de impactos 

ambientais. 

o Observações: pertence à universidade e possui foco interdisciplinar; 

sem vínculo direto com administração. 
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Os centros de pesquisa encontrados são, em sua maioria, pertencentes a 

universidades. Dos 7 centros relacionados acima, 4 possuem vínculo direto com gestão de 

negócios ou administração e quase todos (6 em 7) possuem foco interdisciplinar. 

No próximo item discute-se extensão universitária. 

 

4.3.4 Extensão 

 

Para tu trabalhares essas questões de desenvolvimento e sustentabilidade, isso tu 

trabalhas com uma universidade saindo de dentro de si, e indo à comunidade, e isso se 

chama extensão. (E14 - Coordenadora de escola pública) 

 

A extensão universitária representa uma ação da instituição de ensino superior junto 

à comunidade, geralmente à comunidade que está no entorno da instituição ou alguma 

comunidade que é servida pela instituição. Os conhecimentos adquiridos pela instituição por 

meio do ensino e pesquisa são disponibilizados ao público externo com o propósito de se 

produzir novo conhecimento a ser trabalhado e articulado.  

Em termos de extensão universitária, os projetos e iniciativas relacionados à temática 

da sustentabilidade são bastante diversificados entre as IES participantes do estudo. Trabalhos 

relacionados à responsabilidade social foram os mais mencionados pelos participantes da 

pesquisa, mas outras iniciativas de extensão também foram citadas, tais como: projeto de 

revitalização de comunidades em bairros próximos às IES; trabalho conjunto com instituições 

de ensino fundamental e médio nas cidades onde a escola de administração está situada; 

consultoria às empresas de pequeno porte por meio das empresas juniores ou incubadoras de 

empresas; capacitação de líderes comunitários em favelas; consultorias de marketing a ONGs 

de pequeno e médio porte; trabalhos com comunidade de baixo índice de desenvolvimento 

humano; projetos de geração de renda por meio de práticas solidárias. 

Muitos dos projetos de extensão relacionados à sustentabilidade nas IES pesquisadas 

são desenvolvidos de forma interdisciplinar e com representantes de diversos cursos de 

graduação (nos casos em que a IES pesquisada é uma unidade de universidade ou possui 

outros cursos de graduação que não só administração). As metodologias de trabalho variam de 

projeto a projeto: cursos em sala de aula, cursos abertos, dinâmicas de grupo, atuação 
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conjunta com empregados das organizações. A freqüência e duração dos projetos também são 

as mais diversas.  

 

 

4.3.5 Gestão universitária sustentável 

 

 

“A gente tem que ensinar e praticar isso também.” (E4) 

 

Quanto à gestão universitária sustentável, boa parte dos entrevistados das IES 

participantes desse estudo entende que suas respectivas instituições não têm se dedicado a 

esse tema da forma que deveriam. Apesar de várias iniciativas relacionadas à sustentabilidade 

terem sido relatadas, as mesmas não constituem um plano central das instituições.  Nem 

mesmo as escolas em que sustentabilidade já está inserida em seus currículos há mais de 10 

anos, entendem que as práticas de gestão universitária sustentável estejam amplamente 

imbuídas em seus ambientes e rotinas diárias.   

Discutir gestão universitária sustentável significa observar impactos ambientais, 

sociais e econômicos envolvidos nas decisões e práticas da gestão da universidade. Trata-se 

de tornar o próprio ambiente universitário pedagógico, isto é, um exemplo de gestão 

universitária sustentável. Envolver os alunos de administração neste objetivo seria uma forma 

interessante de fazer os mesmos aprenderem a pensar e produzir respostas a uma gestão sócio-

ambientalmente responsável. 

A seguir apresentam-se, sumariamente, algumas das iniciativas destacadas pelos 

coordenadores e diretores. As iniciativas referentes às operações sustentáveis, ou seja, 

relacionadas à administração dos campi e ao uso de diversos recursos físicos e naturais, foram 

as mais comentadas: 

 Coleta seletiva de materiais de descarte e resíduos 

 Conservação de energia elétrica 

 Diminuição de uso de papel e fotocópias 

 Revisão das edificações e materiais de construção 

 Replantio de espécies nativas da região no campus 

 Controle de emissões de gás carbônico 

 Diminuição da frota de veículos dentro do campus 
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 Abolição do uso de copos descartáveis  

 Aproveitamento de água de chuva 

 

Tais iniciativas envolvem, principalmente, o que se chama de atividades “verdes”, 

relacionadas à engenharia ambiental.   

Iniciativas relacionadas à responsabilidade social das instituições de ensino 

participantes do estudo também foram relatadas. Dentre elas estão: concessão de bolsas de 

estudo para alunos carentes, assistência a alunos com necessidades especiais, atuação junto à 

instituições de ensino carentes com propósito de capacitação de treinadores e multiplicadores 

de ensino; preocupação com qualidade de vida e saúde dos funcionários;  incubadora de 

economia solidária com a finalidade de desenvolver comunidades carentes; bolsa para 

professores e alunos pesquisadores. 

Quanto aos aspectos econômicos envolvidos na gestão universitária, os participantes 

das entrevistas enfatizaram, principalmente, a sustentabilidade financeira do próprio curso ou 

da própria instituição:  

E do ponto de vista econômico, nós somos a instituição privada mesmo. Nós temos 

orçamento, temos que cumprir o orçamento e bater meta. Se estourar orçamento, é 

ferro, literalmente. (E18)  

Mesmo porque, se a gente está falando que é uma SA, significa dizer que ela tem que 

ter uma gestão sustentável. (E15) 

 

Finalmente, em relação à gestão universitária, não houve uma menção a iniciativas 

mais robustas, nem discursos que remetessem à idéia de tornar esse propósito uma realidade 

de fato. Não se observou uma discussão da gestão universitária que envolvesse a sociedade, o 

aluno e demais stakeholders. MacNamara (2010), no estudo dos fatores de sucesso para 

integração da sustentabilidade na educação superior americana, concluiu que em 86 

instituições o papel de membros da comunidade externa foi limitado: apenas 25% relatou a 

participação da comunidade e/ou agências comunitárias. Porém, os projetos de integração que 

envolveram membros externos obtiveram uma notável participação comunitária e 

contribuições significativas para o sucesso dos projetos. As contribuições incluíram doações 

financeiras, serviços de consultoria, doação de equipamentos e materiais e apoio na 

divulgação das iniciativas.   
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5 Considerações finais 

 

 

Retomando os propósitos deste trabalho, esta pesquisa buscou investigar a seguinte 

questão: quais os sentidos que as lideranças acadêmicas das escolas de administração e 

negócios no Brasil vêm dando à sustentabilidade em seus cursos de graduação?  O objetivo 

foi discutir o significado da educação para a sustentabilidade em instituições de ensino 

superior e suas implicações para a formação da nova geração de administradores. A intenção 

foi refletir sobre as experiências dos responsáveis pela direção e coordenação de cursos de 

graduação quanto à inserção da sustentabilidade no currículo de administração e colocar em 

pauta se as alterações em curso sinalizam para uma mudança ou reposicionamento dos 

pressupostos da formação do administrador ou representam uma mera resposta adaptativa.  

Um estudo qualitativo básico foi conduzido em 17 instituições de ensino 

reconhecidas como as melhores escolas de administração e negócios do Brasil, sendo 5 

públicas e 12 privadas. Foram entrevistados 20 diretores e coordenadores de curso de 

graduação, em seguida procedeu-se a uma análise documental. Ao focar nos diretores e 

coordenadores de curso, o estudo permitiu coletar informações a respeito da direção que as 

lideranças acadêmicas vêm dando à integração da educação para a sustentabilidade. 

Os resultados obtidos levam a crer que a inserção da sustentabilidade no currículo 

das escolas de administração e negócios brasileiras tem demonstrado avanços nos últimos 

anos. Isso aconteceu em parte pela pressão externa da sociedade, como pelas preocupações 

das empresas em aumentar seus esforços sustentáveis em relação a seus produtos e processos. 

Mas também é uma resposta à pressão interna de docentes que têm focado suas pesquisas em 

sustentabilidade na área de gestão, bem como pelo aumento do interesse dos alunos por essa 

natureza de discussão.  

Experiências já estão sendo conduzidas como as que se observou nas escolas 

participantes do estudo em termos de currículo, pesquisa e extensão, participação de alunos, 

capacitação de docentes, inclusão nas declarações de visão e missão e até mesmo na gestão 

universitária.    

Independente dos motivos que levaram as instituições de ensino a adotarem o 

discurso da sustentabilidade, se por conveniência ou por convicção, é fato notório a atenção 

ao tema no currículo de administração das escolas que fizeram parte deste estudo. Em 15 das 

17 escolas pesquisadas encontrou-se disciplinas com conteúdos relacionados à 

sustentabilidade, sejam de caráter obrigatório ou eletivo. Mesmo em duas escolas que ainda 
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não incluíram disciplina específica, a temática já aparece nas monografias e trabalhos de 

conclusão dos alunos. Dos 7 centros de pesquisa analisados 4 possuem vínculo direto com a 

área de administração e estão voltados para pesquisas na área de gestão. Os trabalhos de 

extensão universitária consideram as questões das comunidades ao redor dos campi 

universitários e vem envolvendo a colaboração de docentes, aprendizes e comunidade. 

No entanto, uma situação a ser melhor investigada que pode ter interferido na 

integração da sustentabilidade no currículo de administração das escolas públicas é o relativo 

distanciamento das escolas de administração públicas, investigadas nessa pesquisa, em 

relação às organizações/empresas. Dois coordenadores de escolas públicas alertaram para esse 

distanciamento. O que se observou é que em 4 das 5 universidades públicas pesquisadas o 

tema foi inserido mais tardiamente quando em comparação às instituições privadas. Por outro 

lado, uma dessas instituições públicas recém desenvolveu o projeto de um novo campus e de 

novo curso de administração, ambos embasados nos princípios da sustentabilidade.  

Os coordenadores, diretores e professores dos cursos de administração que 

participaram desse estudo defendem em seus discursos que sustentabilidade já é uma 

realidade e que a mesma deva fazer parte da grade curricular do curso de graduação. Na 

percepção dos mesmos, a melhor forma de inserção no currículo seria a transversal, ou seja, 

integrada a todas as disciplinas. Contudo, as alterações em curso não sinalizam para uma 

mudança dessa ordem.  

Uma das áreas de grande fragilidade na inserção da sustentabilidade nas 17 escolas 

de administração apontada pelo estudo foi a de capacitação docente. É importante que se diga 

que o desafio de capacitar docentes em sustentabilidade não é prerrogativa brasileira: outros 

pesquisadores apontam as mesmas dificuldades em outros países como é o caso de Shriberg 

(2002), Beringer (2007), Beringer, Wright e Malone (2008). Mas dada a crescente demanda 

por professores que sejam, sobretudo, pesquisadores e estudiosos do tema, era de se esperar 

um empenho maior por parte das escolas de administração em avançar mais 

significativamente nos esforços de capacitação de seu quadro. 

Mas quais são os sentidos que os administradores acadêmicos das escolas de 

administração vêm dando à sustentabilidade em seus cursos de graduação? Nos discursos não 

há uma discussão mais contundente sobre a difícil harmonização entre sustentabilidade e 

crescimento. Contrariamente à lógica da sustentabilidade, há um desequilíbrio nos discursos 

entre as diversas dimensões, favorecendo enfoques econômicos e ambientais em detrimento 

de preocupações mais sociais. Tal situação é um ponto que merece atenção, dado que vivemos 
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em um país com sérias diferenças sociais e com índice de desenvolvimento humano tão 

crítico, como é o caso do Brasil.  

As instituições pesquisadas incorporaram a discussão de sustentabilidade, sobretudo, 

como uma resposta adaptativa às exigências de mercado, pouco reconhecendo seu papel de 

agente de mudança. Isso reduz seu potencial de influência nas organizações, já que não abrem 

espaço nem para conteúdos que possam ir além daqueles usualmente oferecidos, tampouco 

para a forma de tratá-los, ou seja, interdisciplinarmente. Limitam-se, a responder demandas 

pontuais das empresas.  

Contudo, não se pode deixar de considerar como um fator de motivação também  o 

próprio aluno, em parte porque a nova geração já vem sendo exposta à educação ambiental no 

Brasil há pelo menos 12 anos (Lei 9.795/99),  

Quanto à gestão universitária sustentável nas IES pesquisadas, estas  ainda estão no 

que Sterling (2004) chama de estágio de acomodação: as mudanças são cosméticas, externas. 

Não há preocupação mais densa, o que se reflete em mudanças pouco significativas em 

termos de gestão universitária. Como apontado por Tauchen e Brandli (2006), é preciso que 

essas instituições pratiquem o que ensinam, o que parece uma realidade distante, já que 

nenhuma das IES pesquisadas se enquadra em uma modelo de gestão sustentável, salvo 

iniciativas pontuais, que por vezes não avançam para além da coleta seletiva de lixo. Se for 

considerar a posição de Kraemer (2006), para quem as IES não devem assumir quaisquer 

compromissos em matéria de educação para a sustentabilidade enquanto não estiverem 

totalmente preparadas para o seu fazer no dia a dia do campus, o cenário a que assistimos 

indica que a incoerência entre o que se faz e o que se prega irá persistir ainda por muito 

tempo. 

Além disso, a lógica que parece orientar a inserção da sustentabilidade nos cursos de 

administração estudados é a utilitarista. Sustentabilidade aparece como componente de gestão, 

como vantagem comparativa. Não se observou nos discursos dos diretores e coordenadores 

uma preocupação com a formação do aluno para a sustentabilidade, mas sim uma formação 

sobre sustentabilidade. Porém, ao mesmo tempo em que manifestam uma preocupação em 

capacitar o aluno para transformar o discurso da sustentabilidade em algo palatável pelas 

empresas, também há posicionamentos que sinalizam uma preocupação de desenvolver no 

estudante uma atitude crítica, capaz de questionar o discurso de caráter meramente 

mercadológico das empresas.  

Esses diferentes posicionamentos dão pistas de que as instituições pesquisadas se 

encontram em diferentes estágios de compreensão da sustentabilidade. Algumas já 
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demonstram um discurso mais preocupado com a formação geral, democrática, política e 

holística do estudante, como preconizado pela educação para a sustentabilidade, enquanto 

outras vêem sustentabilidade como uma questão de caráter normativo e funcionalista. Mas e o 

que se pode dizer em relação às experiências de outras instituições de ensino superior 

encontradas na literatura internacional?  As escolas analisadas por este estudo, em geral, 

relatam um grau de dificuldade menor na implantação de iniciativas relacionadas à 

sustentabilidade. As maiores dificuldades encontradas nas IES pesquisadas foram 

disponibilidade de docentes especializados, ceticismo de colegas de profissão e verbas 

orçamentárias para aumento de quadro de docentes. Muitas das dificuldades relatadas no 

contexto internacional não foram observadas nos discursos dos entrevistados. 

De uma maneira geral, diversos elementos apontados pelas escolas brasileiras 

participantes do estudo estão em linha com aspectos mencionados na literatura mundial a 

respeito do tema de inserção da sustentabilidade. No entanto, há um ponto de observação 

importante em relação às escolas brasileiras: não se encontrou nenhuma escola que tenha um 

projeto claro e detalhado com a intenção de se inserir a ES nas práticas de gestão 

universitárias de forma mais contundente. As iniciativas existem, mas estão pulverizadas ora 

na gestão, ora no currículo, ora nos centros de estudo e pesquisa. Também nenhuma das 

escolas informou realizar auditorias de suas práticas com freqüência regular e/ou determinada. 

Quatro das escolas brasileiras possuem relatórios periódicos que incluem questões de 

sustentabilidade, porém os relatórios não são abrangentes e possuem número limitado de 

indicadores. Esses mesmos relatórios não identificam metas ou objetivos futuros relacionados 

à sustentabilidade. Caso tais metas e objetivos existam, não são abertamente divulgados. Esse 

não é o cenário mundial, em geral, as universidades americanas divulgam seus relatórios e 

resultados com freqüência anual. A Universidade de Lüneburg na Alemanha possui um 

relatório extenso considerado o de melhores práticas metodológicas. 

Apesar disso, oito das dezessete instituições brasileiras já incluíram o tema da 

sustentabilidade em suas declarações de visão e missão ou em seus projetos pedagógicos 

escritos, o que demonstra a intenção de compromisso com sustentabilidade. Uma das 

universidades brasileiras particulares tem, em sua declaração de visão e missão, a clara 

decisão de ser benchmark mundial em termos de sustentabilidade e, desde 2009 criou uma 

agenda ambiental. Um dos objetivos de seu núcleo interdisciplinar de meio ambiente é o de 

tornar a instituição referência nacional e internacional em meio ambiente. Um estudo de caso 

dessa instituição se constituiria de um importante marco para a inserção das universidades 

brasileiras no contexto mundial de esforços na educação para a sustentabilidade. 
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Em síntese, tem-se aqui um cenário ao mesmo tempo preocupante e desafiador que, 

se por um lado, pouco sinaliza para a construção de ações educativas que possam ter peso e 

relevância significativos num futuro próximo, no que diz respeito a formar uma nova geração 

de administradores, por outro, dá sinais de que um movimento está em curso.  

 Educar para a sustentabilidade exige repensar padrões, valores e preceitos 

(SPRINGETT, 2005; KRAEMER, 2006), isto é, a universidade tem de exercer uma função 

importante no rompimento de velhos paradigmas de gestão, bem como na visão fragmentada 

do gestor, promovendo um olhar sistêmico que suporte os referenciais da sustentabilidade.  

E aqui cabe uma reflexão ainda para o papel das lideranças acadêmicas. Os 

resultados também apontam que coordenadores e diretores de curso de graduação são atores 

importantes para uma inserção mais significativa da sustentabilidade nos currículos e projetos 

pedagógicos das escolas de administração, à medida que direcionam e definem os conteúdos 

das disciplinas. O seu papel não deve ser meramente burocrático. Como se viu na pesquisa, a 

relevância atribuída à temática da sustentabilidade pelos coordenadores que participaram do 

estudo foi fundamental para que os mesmos direcionassem sua inserção no currículo.  

Por fim, pode-se afirmar que as experiências em estudo indicam a distância que se 

tem de qualquer iniciativa nos cursos de administração, que sinalizem um rompimento ou 

uma revisão dos pressupostos que há anos vêm fundamentando a formação do administrador. 

É importante que se diga, contudo, que este cenário também não é prerrogativa do contexto 

brasileiro, as pesquisas de Calder e Clugston (2003), de Tauchen e Brandli (2006), entre 

outros, indicam uma preocupação mundial nesse sentido. O que não minimiza em nada a 

necessidade de um empenho significativo de nossas escolas de administração em fazer 

avançar modelos alternativos que respondam minimamente ao que se espera de uma formação 

para a sustentabilidade.  

Sugere-se que estudos futuros de avaliação da sustentabilidade no ensino superior 

ampliem o foco para a graduação e a pós-graduação concomitantemente, pois muitas 

iniciativas de programas de sustentabilidade citadas pelas instituições de ensino se encontram 

na pós-graduação, especialmente às relacionadas com centros de pesquisa. Indica-se também 

que outros estudos façam uso de indicadores benchmarks e questionários de avaliação que 

vêm sendo usados por diversos pesquisadores (e que foram descobertos no decorrer deste 

estudo). O uso desses instrumentos facilitaria a comparação com outras instituições no 

contexto internacional. Sugere-se também que outros estudos tenham um caráter longitudinal 

a fim de demonstrar como vem evoluindo a educação para sustentabilidade no ensino de 

administração brasileiro.   
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Apêndice A – Lista dos 20 periódicos internacionais listados no website da CAPES que 

contém a palavra “sustain” 

 

 

1. Agroecological Economics : Sustainability and Biodiversity  

2. EcoHealth : Conservation Medicine, Human Health, Ecosystem Sustainability  

3. Ecos : Towards a Sustainable Future 

4. Environment, Development and Sustainability  

5. Environmental Progress and Sustainable Energy 

6. International Journal for Sustainable Development and World Ecology 

7. International Journal of Sustainability in Higher Education  

8. International Journal of Sustainable Energy  

9. International Journal of Technology Management and Sustainable Development  

10. Journal of Developments in Sustainable Agriculture  

11. Journal of Environmental Science for Sustainable Society  

12. Journal of Sustainable Product Design  

13. Journal of Sustainable Tourism 

14. Local Environment : The International Journal of Justice and Sustainability  

15. OECD Books by Theme. Environment and Sustainable Development  

16. Proceedings of ICE, Engineering Sustainability 

17. Renewable and Sustainable Energy Reviews  

18. Resource : Engineering and Technology for a Sustainable World  

19. Sustainability : the journal of record  

20. Sustainable Development  

 

Acesso em: 21/11/2010 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista 

 

 

1. O que você entende por sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável (DS)? 

2. O que você entende por educação para sustentabilidade ou DS?  

3. Qual a importância da sustentabilidade para o programa de administração e 

negócios? 

4. Sustentabilidade está inserida no currículo de graduação em administração?  

a. De que forma? Disciplinas obrigatórias ou eletivas?  

b. No conteúdo das disciplinas tradicionais? 

5. Como foi o processo de inserção da sustentabilidade no programa de 

administração? 

a. Vocês enfrentaram alguma dificuldade durante o processo? Quais? 

b. Houve alguma alteração do currículo? Qual?  

c. O que já foi possível fazer? 

d. Quais suas perspectivas para os próximos anos? 

6. Se sustentabilidade não está inserida no currículo, quais as razões? 

a. Já incluída em outras disciplinas 

b. O currículo já está muito extenso? 

c. Não há interesse pelos alunos ou pelos professores 

d. Não há professores qualificados para o ensino 

7. Além do currículo, há outras formas de inserção da sustentabilidade? 

a. Estudos ou pesquisas relacionadas com sustentabilidade? (iniciação 

científica, trabalhos de conclusão de curso, pesquisas com 

financiamento da universidade) 

b. Comitê, instituto ou centro de pesquisa voltado à sustentabilidade ou 

às questões de sustentabilidade?  

c. A instituição promove conferências, palestras, fóruns de discussão ou 

algum evento sobre sustentabilidade? 

8. Há alguma experiência no uso de estratégias didático/metodológicas 

diferenciadas no ensino da sustentabilidade?  

9. Há um investimento no desenvolvimento ou na formação de docentes para 

aumentar o entendimento, o ensino e a pesquisa em sustentabilidade? 
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10. Há alguma preocupação com a gestão universitária sustentável na instituição? 

11. Quais outras IES conhece que sejam reconhecidas por esforços na inserção da 

sustentabilidade no currículo de Administração?  

12. Há algum ponto a respeito do tema que deixamos de mencionar e que gostaria de 

comentar? 
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Anexo 1: Análise dos instrumentos de avaliação da sustentabilidade 

 

 

Instrumento de 

Avaliação 
Maiores Forças Maiores Fraquezas 

State of the Campus 

Environment 

- Abrangente: combina eco-eficiência com 

sustentabilidade 

- Identifica barreiras, condutores, incentivos e 

motivações 

- Identifica processos e status corrente 

- Pouco uso do termo 

“sustentabilidade” 

- Amostra pequena dentre cada 

faculdade ou universidade 

 

Sustainability 

Assessment 

Questionnaire 

- Enfatiza (transversalmente) sustentabilidade 

como um processo 

- Útil como uma ferramenta conversacional e 

de ensino 

- Perguntas aprofundadas que identificam 

fraquezas e estabelecem metas 

- Nenhum mecanismo para 

comparação ou benchmarking 

- Difícil para grandes universidades 

preencherem 

Auditing 

Instrument for 

Sustainability in 

Higher Education   

- Esquema flexível para 159roblema 

instituições 

- Orientação ao processo, o que ajuda priorizar 

e estabelecer metas no decorrer dos estágios 

de desenvolvimento   

- Difícil de compreender 

- Motivações são potencialmente 

excluídas 

 

Environmental 

Report and 

Workbook 

- Útil no planejamento estratégico e na 

priorização 

- Coleta dados de base e as melhores práticas 

- Foco na eco-eficiência operacional 

e compliance 

- Difícil de agregar e comparar 

dados 

- Motivações são em grande parte 

ignoradas 

Greening Campuses - Abrangente, orientação à ação e incorpora 

processos.  

- Foca sustentabilidade explícita e 

profundamente 

- Manual acessível com estudos de caso e 

recomendações 

- Cálculos e comparações difíceis 

- Foco nas faculdades das 

comunidades canadenses 

- Recursos desatualizados 

 

Campus Ecology - “Guia” e esquema prático, transversal 

- Base para ferramentas correntes 

- Focado em ecologia (i.e. não em 

sustentabilidade) 

- Não mais o “estado da arte” 

Environmental 

Performance 

Survey 

- Orientado a processos 

- Compatível com sistemas de gestão ambiental 

- Eco-eficiência operacional 

- Negligencia iniciativas de 

sustentabilidade e transversais 

Indicators 

Snapshot/Guide 

- Fotografia instantânea rápida e priorizada 

- Oportunidade para aprofundamento em 

questões mais preocupantes 

- Foco operacional, eco-eficiência, 

com poucas referências a 

processos, motivações, 

benchmarking e sustentabilidade 

Grey Pinstripes 

with Green Ties 

- Modelo para coleta de dados e relatórios 

- Relaciona programa e reputação 

- Não é específico de 

sustentabilidade 

- Neglicencia o processo de tomada 

de decisão e operações 

EMS Self-

Development 

- Auto avaliação rápida focada em processos - Foco em eco-eficiência 

operacional. 

Fonte: SHRIBERG, 2004, p. 75 – tradução nossa 

 


