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Resumo 

O artigo investiga de que forma os conteúdos ligados à noção de sustentabilidade 
são trabalhados nos cursos de graduação em Administração de instituições de 
ensino na cidade de São Paulo. O estudo, de natureza qualitativa, teve os dados 
obtidos por meio de levantamento documental e entrevistas com coordenadores de 
instituições de ensino selecionadas. O tratamento do material utilizou ferramental 
de análise de conteúdo para a interpretação dos dados, visando uma compreensão 
fenomenológica. Como resultados, em linhas gerais, observamos que essas 
instituições vêm respondendo a demanda da sociedade em geral e do mercado em 
particular quanto aos problemas levantados pela sustentabilidade, inserindo em 
seus currículos disciplinas ou tópicos que discutem essa temática. Entretanto, 
percebemos a ausência de reflexão e questionamento acerca da noção de 
sustentabilidade. 
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Introdução 

 A origem deste trabalho remonta o envolvimento do autor com a ESPM 

Social³, onde teve a oportunidade aproximar-se de alguns temas acerca da 

sustentabilidade, com maior ênfase para as questões sociais. Durante o período em 

que esteve na entidade surgiu a motivação para procurar maneiras de aprofundar 

meu conhecimento nesse assunto, o que ensejou a realização de um trabalho de 

iniciação científica (PIBIC) do qual este artigo é um recorte.   

 A sustentabilidade é tema de grande debate na atualidade, em vista dos 

grandes desequilíbrios ambientais e sociais. Carvalho et al (2010, p. 44) alerta para 

o contexto em que  
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1,4 bilhão de pessoas vive em situação de extrema pobreza, com menos de 
US$ 1,25 ao dia, e em que cerca de 60% dos serviços ambientais essenciais 
à vida humana, como os que garantem a qualidade do ar e a limpeza da 
água, encontram-se degradados ou usados além da capacidade,(...) 
 

 Diante desses desequilíbrios, a sustentabilidade entrou na agenda de 

diversos organismos governamentais e organizações da sociedade indicando a 

urgência e relevância do tema, que parece não mais que um modismo.  A temática 

incorpora cada vez mais a percepção de que essas ações isoladas são insuficientes e 

que, para mudar nossa realidade, é preciso, como destacou Bodnar (2012), uma 

ação conjunta entre governo, empresas e cidadãos. 

 Este conceito, portanto, é visto como a busca de uma perspectiva de 

ação mais abrangente que relaciona o homem, a natureza e o universo, sob a 

premissa de que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela 

sua degradação é o ser humano, em virtude do desenvolvimento econômico vigente 

na sociedade. (JACOBI, 2011). Diante deste cenário, para que os atuais modelos 

econômico e de desenvolvimento não gerem mais desigualdades e danos ambientais 

e sociais, Goergen (2008) acredita que as instituições de ensino superior (IES) não 

podem permanecer alheias a estas preocupações, devendo cumprir seu papel como 

espaço de reflexão sobre os temas de interesse da humanidade, como a 

sustentabilidade e seus desdobramentos. Neste contexto, este artigo tem o 

objetivo geral de investigar de que forma o conceito de sustentabilidade aparece 

(ou não) nos cursos de graduação em Administração de instituições de ensino 

superior da cidade de São Paulo. 

Discussão teórica 

Sustentabilidade 

 Destacam-se dois entendimentos sobre a sustentabilidade (NASCIMENTO, 

2012). O primeiro está ligado a biologia, e presente nos movimentos ambientais da 

década de 60, e refere-se a sustentabilidade por meio da ecologia, em especial à 

capacidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas (resiliência). O segundo, 

representado pelas conferências realizados pela ONU, como a de Estocolmo (1972), 

tem origem na economia, e surge como um adjetivo do desenvolvimento, diante do 

indícios de que os padrões de produção e consumo não tem possibilidade de 

perdurar, sob a percepção de que os recursos naturais são finitos. Diante disso, é 
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feita uma crítica ao modelo produtivo atual, baseado no acúmulo de bens por meio 

da industrialização e sob o pressuposto do “progresso”, fundamentado no 

conhecimento técnico-científico e no domínio da natureza, onde cresceu a 

percepção de que não bastava aumentar a produção dos negócios sem melhorar as 

condições de vida da população, incluindo a dimensão social na busca pelo 

desenvolvimento. Modelo esse que seria o grande responsável pelos desequilíbrios 

vividos hoje. (GUTBERLET, 1998; DIEGUES, 1992; BURSZTYN et al, 2009). 

  Ignacy Sachs, por sua vez, escreveu em 1986 o livro Ecodesenvolvimento: 

crescer sem destruir, onde propunha uma estratégia e alternativa de 

desenvolvimento que articulava a promoção econômica, preservação ambiental e 

participação social. (LIMA, 2003). 

 O Relatório Brundtland apresentado em 1987 pela Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada em 1983, após uma avaliação dos 

10 anos da já mencionada Conferência de Estocolmo, estabelecia, uma agenda 

global para a mudança rumo ao desenvolvimento sustentável O ponto principal 

deste documento ficou por conta da formulação do conceito de desenvolvimento 

sustentável, o “caminho do meio” para conciliar a atividade econômica com a 

preservação ambiental e a a redução das desigualdades sociais. (AFONSO, 2006; 

NASCIMENTO, 2012).  

 O “caminho do meio” não está, contudo, isento de críticas, polêmicas e 

controvérsias. Silva e Shimbo (2004), assim como Bodnar (2012), observam que a 

concepção do desenvolvimento sustentável dificilmente vai além do discurso que 

visa o crescimento econômico, uma vez que este ainda está ligado e subordinado 

ao mercado, com sua ideologia de acumulação de riqueza, resultando apenas numa 

perspectiva conservadora que acrescentou a variável ecológica ao crescimento 

econômico. Para Lima (2003), uma “sustentabilidade de mercado” não poderia 

responder a uma crise social, já que a racionalidade inerente ao mercado orienta 

para a concentração de riquezas e oportunidades, e não para distribuição dessas, e 

nem conciliar crescimento econômico e a participação social, já que a lógica de 

concentração limita o acesso das populações marginalizadas a direitos sociais 

básicos. Chauí (2011, p.1), por sua vez, aponta para uma particularidade 

interessante do capitalismo contemporâneo, que reduz “a política aos mecanismos 

econômicos, não a operação geral das forças econômicas”. Raciocínio que dialoga 
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com Ramos (1989), para quem o sistema político tornou-se subordinado da 

economia a partir do momento em que a “prosperidade material” foi presumida 

como algo possível a todos os indivíduos, fazendo com que a preocupação da 

política ficasse centrada nesta “prosperidade material”. Desde modo, quaisquer 

decisões políticas na sociedade são legitimadas e pensadas pela economia. 

 Ainda que as discussões a cerca da sustentabilidade possuam 

contradições, é inegável o fato de que este tema já não é um modismo, uma vez 

que está presente na agenda de organismos internacionais e da sociedade, e, como 

consequência, este tema passou também a estar em voga na prática e no discurso 

empresarial, com muitas empresas esforçando-se para considerar e minimizar os 

impactos de seus processos produtivos, e do consumo e pós-consumo dos produtos, no 

meio ambiente e social. (CARVALHO; MONZONI, 2010,) 

 

Sustentabilidade na Educação Superior em Administração 

 Para Venzke e Nascimento (2013), a Administração tem a finalidade de 

transpor os limites organizacionais, comprometendo-se também com a melhoria 

das condições humanas, reconhecendo o papel do administrador como uma agente 

de mudança na sociedade.  

 Deste modo, apenas inserir este conteúdo dentro dessas instituições, e 

não discuti-lo, pode leva-lás a simples replicação do discurso que existe no 

mercado, ao invés de se colocaram na vanguarda da reflexão sobre a temática. 

 Guerreiro Ramos (1981 apud Venzke e Nascimento, 2013, p.33) crítica 

está ciência social e administrativa por considerá-la como representante “ de uma 

ideologia legitimadora da sociedade centrada no mercado”, que mantém o domínio 

do poder a determinados grupos sociais sobre outros, através de um racionalidade 

instrumental. Ramos (1989) alerta para a necessidade de outra racionalidade, uma 

racionalidade substantiva, que, segundo Serva (1997, p.22) consiste numa 

ação orientada para duas dimensões: na dimensão individual, que se refere 
à autorealização, compreendida como concretização de potencialidades e 
satisfação; na dimensão grupal, que se refere ao entendimento, nas 
direções da responsabilidade e satisfação sociais. 
 

 Para evitar a replicação do discurso que impera no mercado e no meio 

empresarial, Paula et al (2006) defende a abordagem dos conteúdos nas escolas de 

Administração baseado numa pedagogia crítica do ensino, levando a reflexão e a 
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criação de alternativas ao conceitos ensinados e o aprofundamento da 

compreensão dos fatos. Existem outros desafios a se considerar, que dificultam a 

inserção da discussão do tema no ensino superior em Administração, como: a 

dificuldade de mudar a visão de empresários e administradores, que enxergam os 

investimentos na melhoria de práticas socioambientais como gastos desnecessários; 

na fragmentação do conteúdo ensinado nos cursos, que separa os objetos de 

contexto e leva o administrador a enxergar eventos como independentes. 

(GONÇALVES-DIAS, 2013; JACOBI, 2011) 

 Apesar das críticas, prevalece, na literatura consultada, o entendimento 

da sustentabilidade como um dado inquestionável, o que leva vários autores a 

discutir formas de inserir/integrar/agregar a temática no ensino superior e na 

Administração, como o caso de Rusinko (2010), que produziu uma matriz genérica 

de como integrar a sustentabilidade na educação superior, exemplificando os 

caminhos que se podem seguir para introduzir o tema no conteúdo das 

universidades. 

  

Figura 1 – Matriz genérica para integrar sustentabilidade na educação superior 
Fonte: RUSINKO (2010, p.253) 
 

 Assim, existem quatro maneiras de se realizar está integração, cada uma 

representada por um quadrante da Figura 1. É interessante destacar que nesta 

matriz as IES podem definir por meio de qual quadrante irão inserir a temática de 

acordo com a capacidade de investimento que possuem, onde o primeiro (I) é o que 

requer menos investimentos, e o último (IV) o que requer mais recursos. A proposta 

da autora ao criar esta matriz, volta-se para a aplicação da sustentabilidade da 

melhor forma possível na educação superior, de acordo com os objetivos e recursos 
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de cada instituição. Em nenhum momento, contudo, a autora reflete, discute ou 

critica a maneira como o ensino deste tema se daria dentro das instituições.  

Abordagem e procedimentos metodológicos 

 Por se tratar de um tema que já vem sendo explorado a algumas décadas 

na literatura internacional, e mais recentemente na literatura brasileira, foi 

realizado um estudo de abordagem qualitativa e natureza descritivo-interpretativa, 

que, segundo Godoy (1995), é apropriada quando se lida com um problema já 

conhecido e o que se busca é a compreensão de um fenômeno. Para tanto os 

procedimentos de coleta de dados incluíram o levantamento de documentos 

obtidos junto às instituições, em especial nos sites (tais como apresentação do 

curso, grade curricular, projeto pedagógico e ementas das disciplinas), e 

entrevistas com os coordenadores dos cursos de Administração. A interpretação dos 

dados contou ferramental de Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). Para realizar o 

estudo foram selecionadas oito IES com cursos de Administração da cidade de São 

Paulo – a partir dos rankings cruzados do RUF, da Folha de São Paulo, e CPC, do 

INEP. 

 Os nomes dessas instituições, assim como a dos coordenadores 

entrevistados, não foram identificados, sendo os nomes das instituições 

substituídas por letras e dos coordenadores por nomes fictícios. 

 De posse dos documentos, identificamos primeiramente, aqueles que faziam 

um um menção direta, indireta, ou nenhuma menção sobre o tema, observando as 

semelhanças e diferenças entre estes. Contudo, diante da ausência de documentos nos 

sites, assim como da relutância dos coordenadores em disponibiliza-los para a pesquisa, 

não foi possível localizar todos os documentos de cada instituição. 

 
Tabela 1 – Documentos instituições de ensino – Legenda: L – Localizado / NL – Não localizado 

Fonte: Autoria própria 

  No âmbito das entrevistas, o primeiro contato com os coordenadores 

por meio de uma carta de apresentação, com uma apresentação do estudante e do 

orientador, um resumo da proposta, e o estágio em que o trabalho se encontrava. 

Após a sinalização positiva de cada coordenador o estudante pesquisador entrou 

A B C D X Y W Z

L L L L L L L L

L L L L L L L L

NL L L NL NL L NL NL

NL L NL NL L L NL NL

Apresentação do Curso

Grade Curricular

Projeto Pedagógico

Ementas das disciplinas
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em contato para definir as datas para a realização das entrevistas. Durante o 

processo de contato e agendamento encontramos algumas dificuldades, tais como: 

a demora para responder ou a não resposta aos contatos por parte de alguns 

coordenadores; a necessidade de desmarcar as entrevistas por imprevisto e 

compromissos de última hora dos entrevistados; a mudança na coordenação de 

algumas instituições ao longo do período de realização da pesquisa. 

 Para análise e interpretação das entrevistas utilizou-se ferramental da 

análise de conteúdo categorial, que, segundo Bardin (1977), consiste na 

interpretação de textos de forma sistemática, através da  elaboração de categorias 

a partir do material e guiado por teorias, para descrição e interpretação dos dados. 

Foram definidas três categorias a priori, de acordo com os objetivos da entrevista e 

do estudo. Dentro de cada categoria houve a divisão em subcategorias, que 

correspondem às respostas de cada tópico do roteiro das entrevistas. Desse modo, 

os dados das entrevistas foram agrupados por questões (subcategorias) que 

dialogam com o referencial teórico. 

Resultados comentados 

Apresentação do Curso 

 A opção pela apresentação do curso como documento para análise deve-

se pelo fato deste ser a primeira impressão e contato com os cursos no site. 

 

Tabela 4. Apresentação do curso – Legenda: NM – Não Mencionada / MI – Menção indireta 
Fonte: Autoria própria 

 Foi possível notar que metade das instituições fazem menção, de forma 

indireta ao tema, enquanto a outra não faz nenhuma. Das que abordaram 

indiretamente, a instituição “B”, cita a necessidade do administrador estar atento 

ao contexto, social, econômico e institucional, em que a empresa está inserida, e 

como pode afetá-la. A discussão da sustentabilidade faz parte deste contexto, pois 

cada vez mais ela vem afetando diretamente as empresas, diante de pressões para 

assumirem a responsabilidade de seus impactos na sociedade e no meio ambiente. 

Na “C”, há um menção indireta uma vez que descreve a a responsabilidade do 

profissional da área de administração em responder às demandas impostas pelas 

realidade, sendo uma delas a das questões de sustentabilidade. A “W” menciona que o 

A B C D X Y Z W

NM MI MI NM NM NM MI MI
Apresentação do curso
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administrador deve ser capaz de avaliar os impactos de suas ações e decisões na 

sociedade e na comunidade, inserindo as questões sociais e ambientais dentro da 

organização, algo cada vez mais cobrado das empresas. Na instituição “Z”, foi possível 

observar uma abordagem indireta ao citar a capacidade do profissional da administração 

de promover a ação social, como destacado por Venzke e Nascimento (2013). 

Grade Curricular 

 O levantamento das grandes curriculares dos cursos de cada IES se deu 

com o objetivo de verificar, num primeiro momento, se estas possuem disciplinas 

específicas para o tema (MD) ou disciplinas que permitam supor que possuem algum 

tópico sobre o tema (MI), algo que será verificado através das ementas desta, o 

que, novamente, não impede aquelas que não mencionam (NM) de abordarem o 

tema de outra maneira ou permeando o conteúdo de outras disciplinas, 

caracterizando, para Rusinko (2010), a adoção da integração do tema de forma 

transdisciplinar em mais de uma disciplina. 

 
Tabela 5. Grade curricular 
Fonte: Autoria própria 

 Na instituição “A” não foi encontrada nenhuma disciplina que faça uma 

menção direta ou indireta ao tema, assim como na “C” e “B”. Entretanto, essas duas 

últimas possuem em suas grades disciplinas eletivas, mas que não aparecem 

especificadas na grade curricular acessada nos sites das instituições, o que não impede 

que dentro dessas disciplinas exista uma que mencione o tema, direta ou 

indiretamente. Outras instituições apresentam disciplinas que permitem supor que o 

tema da sustentabilidade possa ser tratado, como o caso da “D”, “Y” e “X”. Na “D”, 

existe uma disciplina de Responsabilidade Social, onde há a possibilidade de que 

sejam abordadas questões referentes à sustentabilidade, assim como na “Y”, que 

possui uma disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental.  Na “X”, a disciplina de 

Gestão Ambiental pode levantar, da mesma forma, questões ligadas ao tema da 

pesquisa. Para confirmar se estas disciplinas abordam a sustentabilidade, utilizar-se-á 

do documento de ementas das disciplinas, checando se estas abordam o tema, no 

próximo tópico. As que apresentaram disciplinas diretamente relacionadas à 

sustentabilidade foram “X”, “W” e “Z”. Na primeira foram encontradas duas que 

A B C D X Y Z W

NM NM NM MI MD/MI MI MD MD
Grade Curricular
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fazem uma menção direta a sustentabilidade: Sustentabilidade e Responsabilidade 

Social e Gestão Estratégica para a Sustentabilidade; na segunda, existe a disciplina de 

Sustentabilidade, assim como disciplinas optativas, que não são especificadas, mas 

que podem ter relação ao tema; e na terceira, disciplina de Ética e Sustentabilidade. 

 Nota-se que um pouco mais da metade das IES estudadas até aqui possui 

uma disciplina específica para o tema, o que nos leva a crer que estas se preocupam 

com ele e com a integração deste no ensino superior, em específico, nos cursos de 

Administração. Entretanto, como aponta Rusinko (2010), este tipo de abordagem, com 

foco na criação de disciplinas específicas para o tema, pode acabar por limitar a 

discussão do mesmo ao longo do curso. Indica, contudo, uma preocupação em abordar 

o tema na formação desses futuros profissionais. 

Ementas das Disciplinas 

 A investigação das ementas buscou verificar se existem outras disciplinas 

que podem abordar a temática dentro de algum tópico de aula e checar se aquelas 

que fazem menção indireta ao tema o abordam, assim como observar, naquelas 

que fazem menção direta, como o tema é abordado. 

 
Tabela 6. Ementas – Legenda: NL – Não localizada / MD – Menção Direta 

Fonte: Autoria própria 

 Nas ementas das disciplinas da “B”, observou-se uma menção direta ao 

tema, na disciplina de Pensamento Crítico e Ética, onde dentro discussões e leituras 

de obras “dedicadas à problematização ética do indivíduo e da sociedade, (...), bem 

como a de seus desdobramentos contemporâneos” existe menção da sustentabilidade 

como desdobramento contemporâneo da problematização ética do individuo e da 

sociedade. Não foi possível verificar as ementas das disciplinas eletivas, uma vez que 

estas não constam no documento acessado pelo site da instituição. A “C” não faz 

nenhuma menção ao tema nas ementas de disciplina obrigatórias. Não se teve 

acesso as ementas das disciplinas eletivas da instituição. Na instituição de ensino 

“X”, encontramos cinco disciplinas com menção direta a temática: 

Sustentabilidade e Responsabilidade Social nas Empresas; Gestão Ambiental; 

Gestão Estratégica para a Sustentabilidade; Gestão de Pessoas I; e Gestão de 

Pessoas II. Em Sustentabilidade e Responsabilidade Social nas Empresas, pode-se 

A B C D X Y Z W

NL MD NL NL MD MD NL NL
Ementas
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observar uma maior ênfase da disciplina em abordar questões referentes à 

responsabilidade social empresarial, discutindo o contexto histórico de seu 

surgimento e da ética nos negócios, o diferencial competitivo desta prática, suas 

ações e impactos na comunidade, sua relação com stakeholders. A discussão sobre 

sustentabilidade está relacionada apenas a “sustentabilidade da empresa e ações 

de sustentabilidade na sociedade”. Na disciplina de Gestão Ambiental, os alunos 

são orientados para a “compreensão sobre crise ambiental e o despertar do ser 

humano para a degradação ambiental” e a “análise do conceito de 

Desenvolvimento Sustentável e dos aspectos Mercadológicos da gestão ambiental”. 

Provavelmente, nesta disciplina, são abordados mais os aspectos ambientais da 

sustentabilidade, ligada a gestão ambiental. Gestão Estratégica para a 

Sustentabilidade é uma disciplina obrigatória para todas as linhas de formação 

específicas que a “X” oferece, a partir do sétimo semestre, onde o aluno pode 

optar pela linha de Gestão de Operações, Finanças, Marketing e Gestão de Pessoas. 

Na ementa desta disciplina, podemos observar que o aluno será exposto a 

discussões sobre a “racionalidade maximizadora da Revolução Industrial” e sua 

lógica contrária ao conhecimento de que os recursos ambientais e sociais são 

finitos e sobre a inclusão das dimensões social e ambiental como fatores, além do 

econômico, de que uma organização depende no atual contexto competitivo, 

estimulando o aluno a desenvolver uma visão sistêmica deste ambiente em sua 

tomada de decisão. Além destas disciplinas, encontramos uma menção a 

sustentabilidade na ementa das disciplinas de Gestão de Pessoas I e II. Na primeira, 

os alunos irão estudar “as abordagens contemporâneas de gestão de pessoas 

embasadas nas teorias de vantagem competitiva, nos modelos de competências e 

na perspectiva do desenvolvimento sustentável” e na segunda, “as abordagens 

contemporâneas sobre políticas e processos de gestão de pessoas embasadas nas 

teorias de vantagem competitiva, nos modelos de competências e na perspectiva 

do desenvolvimento sustentável”. Na “Y” não se encontrou nenhuma menção 

direta ao tema. Entretanto, nas disciplinas de Teoria da Administração e 

Responsabilidade Social e Ambiental observamos uma menção indireta ao tema. Na 

primeira, são discutidas as principais teorias da administração, e numa dessas 

teorias é discutida a responsabilidade social, onde pode ocorrer uma discussão a 

cerca da sustentabilidade. Na segunda, são discutidos os conceitos de 
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Responsabilidade Social Empresarial e Gestão Ambiental, podendo haver discussões 

sobre o tema da pesquisa. 

 Dentre as instituições nas quais foi obtido acesso as ementas, o “X” é 

aquela em que observamos uma maior menção da sustentabilidade em diferentes 

disciplinas. Entretanto, isso não impede que outras disciplinas abordem o tema em 

discussões de caso ou em exemplos em sala de aula, dentro do contexto da disciplina. 

Projeto Pedagógico 

 Este documento é importante para análise visto que constitui as 

propostas de ação que a instituição executará durante determinado período de 

tempo, definindo e organizando as atividades e os projetos educativos no seu 

processo de ensino e aprendizagem. Assim, faz-se necessário e pertinente saber se 

estas instituições apresentam o tema da sustentabilidade neste documento. 

 

Tabela 7. Projeto Pedagógico– Legenda: NL – Não localizada / MD – Menção Direta/ NM - Não Menciona 

Fonte: Autoria própria 

 No Projeto Pedagógico da “Y” não foi observada nenhuma menção direta 

ao tema. Entretanto, observaram-se algumas questões ligadas a este. No Perfil do 

Egresso, o aluno da instituição deve possuir a capacidade de “Promover uma visão 

administrativa voltada ao bem-estar da comunidade”, atitudes de 

“responsabilidade social”, “sensibilidade para questão ambiental”, “visão de que 

os problemas sociais são responsabilidade da sociedade e são sustentados pelas 

atividades econômicas”, “pensamento de longo prazo”, e conhecimentos a cerca 

da “realidade mundial”, “realidade brasileira” e “responsabilidade social das 

organizações”. Esses trechos tirados do documento demostram algumas 

competências que o aluno da instituição “Y” deverá possuir, e que estão de certa 

forma, ligadas ao tema de sustentabilidade. Pode-se observar que a disciplina de 

Responsabilidade Social e Ambiental, assim como outras disciplinas de economia e 

de teoria da administração, visa desenvolver no aluno a “consciência do papel 

econômico e social que a empresa desempenha numa sociedade como a nossa, 

aberta à livre iniciativa e extremamente competitiva, mas também responsável 

pela preservação dos valores éticos e morais e pela defesa ambiental, garantindo o 

bem-estar das futuras gerações” (Projeto Pedagógico “Y”, p. 9). Deste modo, estas 

A B C D X Y Z W

NL NM MD NL NL NM NL NL
Projeto Pedagógico
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disciplinas podem ajudar a compreensão de algumas questões do tema, como a 

garantia de que as futuras gerações possam satisfazer suas necessidades e a 

necessidade de preservar o meio ambiente. 

 Assim como na “Y”, na instituição “B” não foi observada menção direta 

ao tema. Entretanto, existem questões relacionadas à temática da 

sustentabilidade. A instituição possui uma proposta de educação integrada, com 

base em três pilares: formação acadêmica, profissional e humanística. Na última, 

busca-se sensibilizar os alunos para questões sociais, políticas, culturais e éticas, 

por intermédio de algumas disciplinas, entre elas, a de Pensamento Crítico e 

Estratégico (que faz menção à sustentabilidade) e Responsabilidade Social e 

Ambiental e Economia do Meio Ambiente, disciplinas eletivas, que não foi possível 

visualizar na grade curricular disponibilizada pelo site. No perfil do egresso da 

instituição, é citado o desenvolvimento da competência de Conhecimento Específico 

em Administração, onde o aluno deve “entender como indivíduos, empresas e 

governos afetam o bem estar da sociedade, identificando potenciais conflitos dentro 

dos limites impostos por princípios éticos e pelo sistema legal” (Projeto Pedagógico 

“B”, p. 19). A discussão da sustentabilidade pode ajudar a desenvolver essa 

competência, uma vez que ela identifica e discute como essas esferas vêm afetando o 

bem-estar do planeta e da humanidade. Foi possível observar ainda no Projeto 

Pedagógico do “B” disciplinas eletivas que podem estar ligadas ao tema, como 

Economia do Meio Ambiente e Responsabilidade Social e Ambiental, além de um 

curso extracurricular, oferecido pela faculdade, de Sustentabilidade Corporativa. 

 No Projeto Pedagógico da “C”, identificou-se uma menção direta ao 

tema, no Perfil do Egresso da instituição, onde “os alunos deverão demonstrar a 

compreensão do meio ambiente, de sua interface com a sociocultural, a produção, 

o trabalho e consumo, e das propostas voltadas à sustentabilidade socioambiental”. 

Desde modo, em algum momento do curso, o aluno com certeza deverá ter contato 

com os conceitos e a problematização sobre a sustentabilidade. Ainda no Projeto 

dessa instituição, foi possível identificar que, a partir do quinto semestre, os 

alunos precisam cursar disciplinas eletivas, divididas em seis áreas de 

concentração, sendo uma dessas áreas Sustentabilidade e Meio Ambiente. Matéria 

recente na revista Ideia Sustentável (ano 8, ed. 32, Junho de 2013), trouxe artigo 

sobre a instituição “C” que permitiu ampliar o detalhamento dessa área de 
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disciplinas eletivas de Sustentabilidade e Meio Ambiente, ou como especificado na 

matéria, da linha de Formação Integrada para a Sustentabilidade (FIS). Tanto os 

alunos de Administração, como os dos demais cursos de graduação da instituição 

(Direito, Economia e Administração Pública), podem, a partir do quinto semestre, 

optar por essa linha de formação. Abordado de uma maneira transdisciplinar, o 

curso eletivo tem o intuito de envolver os alunos com os desafios e oportunidades 

do tema a partir da criação de um empreendimento real. Segundo a matéria, esse 

conjunto de disciplinas que compõe essa área de formação surge da demanda das 

IES incorporarem esse tema em seus currículos e pela demanda das empresas de 

cobrar cada vez mais conhecimentos deste tema de seus funcionários, além de 

profissionais com preocupações sociais e ambientais. Dentre as instituições que 

tivemos acesso ao Projeto Pedagógico, a “C” foi a única que encontramos uma 

menção direta ao tema. Entretanto, mesmo naqueles em que não houve uma 

menção direta, percebemos que a temática aparece (direta ou indiretamente) 

sempre no Perfil do Egresso dessas instituições. 

Considerações Finais 

 Com base em todas as informações (documentos e entrevistas) obtidas 

nas instituições de ensino pesquisadas, chegou-se a seguinte tabela, que resume 

como cada instituição integra a sustentabilidade em seu currículo: 

 

Tabela 9: Integração da sustentabilidade nas instituições de ensino superior 
Fonte: Adaptado de Rusinko 
 

 Foram consideradas apenas aquelas instituições em que foi possível 

realizar entrevistas com seus respectivos coordenadores. Assim, podemos observar 

que a maioria das instituições, “Y”, “B”, “W” e “Z”, integraram a sustentabilidade 

Estrutura existente Nova estrutura

E
st

re
it

o
  

  
  
  

  
 

(D
is

ci
p

li
n

a
-

es
p

ec
íf

ic
a

)

 A
m

p
lo

 

(T
ra

n
sd

ic
ip

li
n

a
r)

Y B

W

Z

X



 

II Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 30 e 31 de outubro de 2013 

 
14 

com foco em uma disciplina específica, dentro de seus currículos, sendo tanto 

numa nova estrutura como em uma estrutura já existente. 

 A instituição “Y” não possui uma matéria dedicada exclusivamente ao 

tema, o que a situa no primeiro quadrante da matriz, uma vez que dentro da 

disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental pode haver menção às questões 

da sustentabilidade, mesmo que não tenha ficado explícito dentro da ementa desta 

disciplina, pois como desdobramentos deste tema temos a responsabilidade social e 

ambiental. Entretanto, esta abordagem pode limitar e reduzir a discussão da 

sustentabilidade, que não é tratada de maneira uniforme ao longo do curso 

(RUSINKO, 2010) 

 A instituição “B” encontra-se entre dois quadrantes, pois possui 

disciplinas em que a sustentabilidade é abordada dentro de uma estrutura 

existente, como no caso de Pensamento Crítico e Ético, que possui uma menção 

direta ao tema na ementa; e nas disciplinas eletivas de Responsabilidade Social e 

Ambiental e Economia do Meio Ambiente, que podem abordar o tema dentro de 

seu conteúdo. Não é possível ter certeza se estas duas últimas abordam a 

sustentabilidade, pois não se teve acesso a ementa destas, mas o nome dado a elas 

pode indicar uma menção ao tema. Em uma nova estrutura, existe a matéria 

extracurricular de Sustentabilidade Corporativa, que não compõe as matérias 

eletivas, mas que o aluno da instituição pode cursar mediante inscrição. Assim 

como na instituição “Y”, esta abordagem pode limitar a discussão do tema, que 

não é tratada de forma regular ao longo do curso. 

 Tanto a instituição “W” como a “Z” encontram-se no quadrante em que 

o tema é inserido no currículo através de uma nova estrutura e com foco em uma 

disciplina específica, pois as duas instituições possuem em seu currículo matérias 

que tratam diretamente do tema, como Sustentabilidade e Ética e 

Sustentabilidade, respectivamente. Este método de abordagem possibilita que o 

tema tenha sua própria identidade, podendo ser discutido com uma maior 

profundidade (RUSINKO, 2010). 

 A instituição “X” foi a única instituição que se “encaixou” na parte 

inferior da matriz, que consiste em abordar o tema com um foco transdisciplinar. 

Esta instituição trata o tema em uma nova estrutura, possuindo tanto disciplinas 

específicas sobre o tema, como tópicos dentro de outras matérias. Em 
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Sustentabilidade e Responsabilidade Social nas Empresas, os alunos tem contato 

com o contexto histórico do surgimento desses conceitos, o diferencial competitivo 

destas práticas, suas ações e impactos na comunidade. Em Gestão Ambiental, os 

estudantes são orientados a compreender a crise ambiental de hoje e a analisar o 

conceito de desenvolvimento sustentável. Em Gestão Estratégica para a 

Sustentabilidade, o aluno será exposto às discussões sobre a racionalidade 

maximizadora da Revolução Industrial, e sobre a integração das dimensões sociais, 

ambientais e econômicas dentro das empresas. Além destas disciplinas específicas 

sobre o tema, existe menção a sustentabilidade nas ementas das disciplinas de 

Gestão de Pessoas I e II, dando um caráter mais transdisciplinar para o tema. Embora 

a coordenadora do curso tenha comentado, não encontramos menção ao tema em 

outras disciplinas, como Marketing, Gestão de Operações etc. Dentre todas as 

instituições, a “X” é aquela em que o tema é abordado com maior ênfase e de 

forma mais homogênea ao longo do curso, uma vez que parece ter um curso mais 

estruturado e uma meta estratégica para tratar da sustentabilidade. 

 Podemos perceber, assim como apontou Jacobi et al (2011) e Gonçalves-

Dias (2013), que a maioria das IES do estudo tem dado um enfoque fragmentado 

para a sustentabilidade, apenas adicionando o conteúdo a uma parte específica do 

currículo, restringindo a ação da instituição para refletir e discutir com mais 

consistência este tema. Nesse sentido questionamos: será que as IES devem apenas 

inserir/integrar a sustentabilidade, adotando-a como um conceito pronto, que não 

deve ser discutido e questionado? Como alertaram alguns autores, como Afonso 

(2006), o discurso do tema, difundido na sociedade, não questiona a estrutura vigente 

em nosso modo de vida, mas apenas o adapta a essa estrutura, adotando práticas que 

não transformam as instituições econômicas, sociais e políticas. 

 Seria importante, além de inserir o tema dentro do ensino superior, 

discutir o conceito que é dado como certo e inquestionável pelas organizações, já 

que a educação deve contestar os limites impostos pelo mercado e pelo Estado 

(GADOTTI, 2000). Como lembra Chauí (2011) ao seguir apenas as diretrizes 

mercadológicas que ditam o que é racional e irracional, as IES diminuem a chance 

de desenvolver a percepção de que as coisas podem ser diferentes e de que não 

existe apenas um único caminho, ensinando os futuros administradores a 
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replicarem este conceito dentro das organizações, e a não questionarem as bases 

da atual ordem econômica. 
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