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RESUMO

A Organização das Nações Unidas determinou que entre 2005 e 2014 aconteceria 
a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Os documentos apresentados pela 
Organização durante e após este período refletem sobre os princípios que norteiam a educação 
para o desenvolvimento sustentável (EDS) desde a gestão de uma escola, passando pelas 
operações e pesquisa (ao falar de ensino superior) e metodologias de ensino e aprendizagem. 
Adotar estes princípios de forma integral e garantir que de fato estejam presentes no dia a dia 
da escola é um enorme desafio uma vez que requer profundas mudanças no modelo educacional 
dominante.

Foi realizado um estudo de caso dos cursos de Graduação em Administração de 
Empresas e Administração Pública da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) com o intuito de fazer um diagnóstico sobre a presença 
dos princípios da EDS na instituição e, a partir deste trabalho, apresentar uma proposta de 
modelo de diagnóstico a ser aplicado em diversas instituições dos diferentes níveis educacionais.

A pesquisa focou nas cinco dimensões da educação presentes em uma instituição 
de ensino superior (IES): operações, pesquisa, ensino & aprendizagem, alcance e avaliação & 
relatórios.

O estudo de caso identificou grande intenção da escola em educar conforme os 
princípios da EDS, várias práticas já consagradas, inúmeras iniciativas em desenvolvimento, 
fortalezas quanto ao impacto gerado pela instituição, mas ainda vulnerabilidades que 
preocupam ao olhar para metodologia de ensino e aprendizagem dominante e infraestrutura 
para caracterização de um campus verde.

 Palavras chaves: educação, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, 
ensino, aprendizagem, pesquisa, gestão, escola, ensino superior.



ABSTRACT

The United Nations has determined that between 2005 and 2014 the Decade for 
Education for Sustainable Development would take place. The documents that were presented 
by the Organization   during and after that period defined the principles that guide education 
for sustainable development (ESD). These principles concern the management of the school, 
passing through its operations and research (considering higher education) and teaching and 
learning methodologies. The integral adoption of these principles and consequent guaranteeing 
their full presence in the daily routine of the school it is an enormous challenge which requires 
deep changes in the mainstream educational system.

A case study was conducted in the Undergraduate Programs in Business and Public 
Administration at Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas (FGV EAESP) and aimed to diagnose the presence of ESD principles in the institution 
and, from it, propose a diagnosis model that can be applied in many institutions of different 
educational levels.

The research focused on the five education dimensions of higher education 
institutions: operations, research, teaching & learning, reach, assessment and reporting,.

The case study at FGV EAESP identified a big intention of educating under the 
principles of ESD, several practices that proved to be successful, many initiatives being 
developed, a powerful strength for impact, but also vulnerabilities which bring concern 
regarding the dominant methodology of teaching & learning and the infrastructure towards a 
green campus.

 Key words: education, sustainable development, sustainability, teaching, learning, 
research, management, school, higher education.
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1 INTRODUÇÃO

Em estudo sobre o conceito de educação, Sampaio, Santos e Mesquita (2002) 
definem a palavra como oriunda do latim e associada aos verbos “educare” e “educere”. De 
acordo com os autores, sua etimologia combina os termos “ex-ducere”, que significa conduzir 
(à força), para fora e “educare” que significa amamentar, criar, alimentar. Educação combina, 
portanto, condução - dar direção - assim como no ensino, e alimentar, dar fonte para crescimento. 

Uma forma de promover sustentabilidade é a partir da educação. Neste sentido, não 
só trazer o tema para os ambientes da educação, mas especialmente educar para formar indivíduos 
que consigam promover o desenvolvimento sustentável a partir de seus conhecimentos, suas 
competências, comportamentos e escolhas. 

O principal condutor para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) 
foi a Década da Educação para Desenvolvimento Sustentável1, seguida por inúmeras ações e 
documentos da UNESCO - Agência da ONU para Educação, Ciência e Cultura -, responsável 
por liderar as iniciativas relacionadas à educação para o desenvolvimento sustentável, nos 
contextos local e global.  As comissões de trabalho da UNESCO fornecem diretrizes para 
este trabalho, mas o grande desafio é traduzir os conceitos de educação para desenvolvimento 
sustentável em práticas que favoreçam este caminho. 

A educação formal, mais especificamente o ensino superior, representa um primeiro 
recorte deste trabalho. De acordo com Hauff e Nguyen (2014), universidades e faculdades têm 
potencial de tornarem-se um dos principais atores do desenvolvimento sustentável. Isso porque 
atuam em pesquisa - gerando conhecimento e estratégias - e na formação das futuras gerações, 
além de poderem implementar medidas de sustentabilidade na organização, servindo como 
exemplo à comunidade. 

Os objetivos da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) no Ensino 
Superior são garantir que os graduados adquiram competências para considerar aspectos 
econômicos, sociais e ecológicos ao tomarem decisões e que desenvolvam pensamento 
sistêmico, crítico que os permita antecipar situações (HOLM, SAMMALISTO, GRINDSTED,  
VURISALO, 2015). 

Ao final da Conferência para o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20 - foi a criada 
a Higher Education Sustainability Initiative (HESI), que conta com cerca de 300 universidades 
signatárias ao redor do mundo e visa garantir uma interface entre as instituições de ensino 
superior, a ciência e o desenvolvimento de políticas. Ao juntar-se à HESI, instituições assumem 
minimamente quatro compromissos: (i) ensinar desenvolvimento sustentável a partir de todas as 

1A Década das Nações Unidas da Educação para Desenvolvimento Sustentável aconteceu entre 2005 e 2014, 
e tinha como objetivo estabelecer padrões de qualidade para a educação voltada para o desenvolvimento 
sustentável.
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disciplinas; (ii) incentivar pesquisa e disseminação de desenvolvimento sustentável; (iii) adotar 
um campus verde e apoiar esforços locais para sustentabilidade; (iv) engajar-se e compartilhar 
informações com redes internacionais. Esta pode ser uma sinalização de que determinada 
escola preocupa-se com o futuro e pretende empenhar-se para adotar medidas que promovam 
o desenvolvimento sustentável. 

Outra manifestação deste compromisso é a adesão das escolas de negócios aos 
Princípios para Educação Executiva Responsável (PRME), que revela o ideal em construir uma 
sociedade global mais próspera a partir da inserção de valores universais em seu currículo e 
pesquisa. O PRME é uma plataforma global da ONU de engajamento voluntário das escolas 
e traz seis princípios baseados em valores universais que devem ser integrados ao currículo e 
pesquisa das instituições acadêmicas como forma de contribuir para um mercado global mais 
estável e inclusivo, ajudando a construir sociedades prósperas.

Diante do contexto estabelecido pelos órgãos, documentos e iniciativas supracitados, 
este estudo se propôs a, através do desenvolvimento de um modelo de diagnóstico, buscar 
evidências dos princípios da educação para o desenvolvimento sustentável em uma instituição 
de ensino superior (IES).

Foi realizado um estudo de caso na Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), com duas subunidades de análise, os cursos 
de Graduação em Administração de Empresas (AE) e em Administração Pública (AP).

A FGV EAESP é signatária de ambas as iniciativas supracitadas, HESI e PRME, o 
que pode ser interpretado como sua intenção em promover conhecimento através de pesquisa 
e adotar práticas rumo a uma educação para o desenvolvimento sustentável, apresentando, 
portanto, um bom foco de pesquisa para buscar indicadores de que suas intenções estão se 
realizando na prática.

O intuito foi fazer um diagnóstico de quanto as recomendações dos documentos da 
ONU relacionados à educação para o desenvolvimento sustentável estão presentes na Escola 
e refletidas nas metodologias adotadas pela instituição de forma a promover experiências de 
ensino e aprendizagem favoráveis à formação do indivíduo que se almeja na EDS, seus valores, 
competências e atitudes.

Entende-se que as principais contribuições do estudo serão:
- Oferecer à Escola uma visão clara de seu movimento rumo à uma Educação para 
Desenvolvimento Sustentável. Neste sentido, enxergar eventuais lacunas entre suas 
grandes intenções, sua estratégia e a implantação das mesmas. Isso permitirá que 
a Escola identifique potenciais áreas de ação, reconheça experiências de sucesso 
podendo usá-las como benchmarking e reconduza práticas que tenham revelado 
alguns pontos de vulnerabilidade;
-  Apresentar um possível modelo de diagnóstico a outras instituições de ensino 
que se proponham a seguir os princípios de educação para desenvolvimento 
sustentável.
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Para a realização deste estudo de caso, a coleta de dados deu-se por entrevistas com 
os gestores da Escola, entrevista em grupo com alunos, análise de documentos, observação 
do campus e conversa informal. Os achados foram separados em constructos para melhor 
interpretação do conteúdo. Comparou-se as evidências oriundas das falas e dos documentos 
no intuito de checar a coerência, e o montante das menções dos temas dos constructos revelou 
evidências dos princípios da EDS, práticas de sucesso e vulnerabilidades. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O contexto considerado neste trabalho combina: (i) iniciativas e documentos da ONU 
para Desenvolvimento Sustentável e, mais especificamente, Educação para Desenvolvimento 
Sustentável; (ii) características da geração Z, que contempla jovens em idade de cursar 
graduação; (iii) e características da Escola e seus programas de graduação.

2.1 Desenvolvimento Sustentável 

Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, a comunidade global começou a atentar-se para os problemas ambientais e o papel 
das inter-relações de questões socioeconômicas com o meio ambiente, compreendendo que o 
progresso deve estar alinhado à preservação do meio e ao uso consciente dos recursos naturais. 

Mais especificamente, o conceito de Desenvolvimento Sustentável (DS) como 
“desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade 
das futuras gerações de satisfazer suas próprias necessidades”, foi apresentado em 1982 pela 
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.  

Os pilares do desenvolvimento sustentável são; (i) sociedade - no que tange à 
compreensão das instituições sociais e seu papel na mudança e no desenvolvimento; (ii) meio 
ambiente -  a conscientização da fragilidade do meio e limite dos recursos naturais associada 
ao impacto das ações humanas sobre ambos; e (iii) economia - referindo-se à compreensão da 
influência do crescimento econômico na sociedade e no meio ambiente. Num entendimento 
simples, estas três dimensões são interdependentes, movimentando-se juntas num processo de 
ação e reação (ALEIXO, AZEITEIRO, LEAL, 2017)  

Segundo os autores, a busca pelo crescimento socioeconômico adotada e enraizada 
em nossa comunidade global e que, portanto, dita a dinâmica das decisões e ações do ser 
humano nessas três dimensões, fere a possibilidade de desenvolvimento. Assim, entendem que 
deve haver um processo de mudança permanente e de longo prazo rumo ao desenvolvimento 
sustentável. Novos valores, princípios e estilos de vida precisam emergir para que isso seja 
possível. 

A perspectiva de desenvolvimento envolvendo mudança social e evolução das 
condições do indivíduo também é apresentada por Amartya Sen (1999). De acordo com o 
autor, vivemos, em muitos aspectos, em um mundo que cresce, mas não se desenvolve. Em sua 
visão, crescimento é o aumento, a melhoria das condições sociais (saúde, educação, segurança, 
proteção dos direitos civis, lazer e cultura) oriundo de crescimento econômico. Portanto, só 
após gozar de boas condições sociais o cidadão poderá tornar-se agente da mudança e, aí sim, 
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promover o desenvolvimento, percebido como a expressão da liberdade do indivíduo. Segundo 
o autor, não existe desenvolvimento sem que haja mudança.

Essa ideia coloca o ser humano como elemento central, responsável pela mudança, 
ou melhor, pela transformação.  O próprio conceito de Desenvolvimento Sustentável entende a 
humanidade como dinâmica, em constante transformação. 

A transformação que se busca requer novas interpretações e significações de 
nosso papel no mundo, incorporação de valores que priorizem o bem comum e assimilação de 
diferentes hábitos e comportamentos, ou seja, uma profunda mudança no indivíduo

A partir de Amartya Sen, entende-se que precisamos formar agentes de mudança, 
capazes de melhorar a si mesmo e influenciar a transformação do outro, da comunidade, da 
sociedade. Esta (trans)formarção depende intrinsecamente de aprendizagem, decorrente não só, 
mas em grande parte, da educação.  

2.2 A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

Diante da certeza de que educação é o caminho para o desenvolvimento sustentável, 
a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, ao final de 2002, que os anos entre 2005 
e 2014 corresponderiam à Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (DEDS), liderada pela UNESCO. A Agência focou seus esforços em estabelecer 
padrões de qualidade no ensino que garantam a presença dos princípios, valores e práticas do 
DS em todos os aspectos de educação e aprendizagem.

O Documento Final - Plano Internacional de Implementação da DEDS (2005) define 
este processo como integrado, que deve incorporar DS em todas as atividades da educação, 
combinando as seguintes características:

- ser interdisciplinar e holístico - desenvolvimento sustentável como parte do 
currículo como um todo;
- ter valores direcionados - valores e princípios do DS explícitos para serem 
discutidos aberta e amplamente;
- favorecer o pensamento crítico e as soluções de problemas - promover segurança 
no aprendente2 para lidar com os desafios do DS;
- recorrer a múltiplos métodos - considerar e adotar quaisquer metodologias e 
atividades que favoreçam a aprendizagem. Migrar do ensino baseado na transmissão 
de conhecimento para um modelo em que professores e alunos trabalhem juntos na 
construção do aprendizado;
- participar de processos de tomada de decisão - alunos são envolvidos nas 

2 A autora opta por usar com o mesmo significado, de forma alterada os termos “aprendente” e “aprendiz”.
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decisões quanto ao modo como vão aprender; 
- ser aplicável - experiências de aprendizagem integradas ao cotidiano do aluno;
- ser localmente relevante - tratar questões locais e globais com uma linguagem 
reconhecida pelo aluno, que respeite a cultura local. Isso significa que os princípios 
de DS devem ser facilmente traduzidos em diferentes linguagens e culturas para 
serem universais3. 
Frente a estas características entende-se que educar para o desenvolvimento 

sustentável é, na verdade, preparar o aprendiz para refletir sobre e assumir seu papel na 
sociedade, adotando práticas e comportamentos que promovam o DS. 

Em se tratando da educação formal, foco deste trabalho, o Plano de Implementação da 
EDS recomenda que políticas educacionais sejam reexaminadas, revisando conteúdo e objetivo 
de currículos rumo a uma interdisciplinaridade de temas, associando-os ao desenvolvimento 
sustentável; reformular ou criar metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação; repensar a 
formação dos professores, tornando-os facilitadores do processo de aprendizagem, abandonando 
a costumeira transferência unilateral de conhecimento; e incorporar iniciativas, práticas e 
métodos que promovam o desenvolvimento de competências de pensamento crítico, expressão 
oral e escrita, colaboração e cooperação, gestão de conflitos, tomada de decisões e solução de 
problemas condizentes com a formação de sujeitos autônomos. 

2.2.1 Educação para Desenvolvimento Sustentável versus Educação para Sustentabilidade

Moacir Gadotti (2008) entende que há uma polissemia entre os termos sustentabilidade 
e desenvolvimento sustentável. Para o autor (2008), sustentabilidade expressa uma harmonia já 
alcançada do homem consigo mesmo e com o ambiente, até mesmo com o universo. Alega que 
“desenvolvimento” ainda remete ao termo econômico (usado, por exemplo, para diferenciar 
países ricos e pobres), que, portanto, não deve ser almejado como caminho à sustentabilidade. 
Para ele, desenvolvimento é usado de forma limitada, refletindo crescimento econômico e, 
quando associado à palavra sustentável, carrega uma conotação de desenvolvimento econômico 
sem agressão ao meio ambiente, quando deveria englobar aspectos sociais, éticos, políticos, 
culturais e ambientais, além dos econômicos. Por isso é receoso ao discutir educação para 
desenvolvimento sustentável. Gadotti prefere falar de educação para a sustentabilidade. 

No entanto, ele concorda que desenvolvimento sustentável apresenta um 
componente educativo uma vez que depende da consciência ecológica e esta, por sua vez, 
acontece a partir da educação. O autor (2008) entende que esta educação ecológica acontece por 
meio da ecopedagogia, e cita Gutiérrez e Prado (1998): “é uma pedagogia para a promoção da 

3 Características retiradas do documento Plano Internacional de Implementação da DEDS, com algumas 
adaptações de texto da pesquisadora. 
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aprendizagem do “sentido das coisas a partir da vida cotidiana””.
Ainda nesta linha, Gadotti (2008) entende a educação para desenvolvimento 

sustentável - como abordada pela ONU e a DEDS - como uma educação socioambiental, que 
deve ser combinada à economia, sociedade e políticas públicas para ser impulsionada e não 
restringir-se apenas a mudanças na educação formal.

O autor também faz um alerta de que em se tratando de educação, muitos países ainda 
estão na luta da educação para todos (Education for All - EFA), que refere-se à educação básica, à 
alfabetização, ao direito à educação, enquanto que os países mais desenvolvidos (referência aos 
mais ricos) pensam na EDS como uma reforma do sistema educacional que envolve diferentes 
esferas da sociedade e do governo e enxergam a educação como emancipatória.  Nesta linha, 
concorda com a ideia de que a Década da Educação é uma grande oportunidade para a renovação 
do sistema educacional no que tange ao currículo e às práticas de ensino.

Apesar desta discussão, Gadotti (2008) acredita ser importante seguir com as ações 
para além das diferentes percepções de desenvolvimento e sustentabilidade, tendo em mente 
suas limitações de forma a transcendê-las, pois entende que diante da urgência do tema não 
cabem polarizações com relação aos termos4. 

2.3 A Agenda 2030

A Década das Nações Unidas da Educação para o DS terminou em 2014, quando a 
comunidade internacional discutia os objetivos para o desenvolvimento sustentável, trazendo 
uma agenda definida como global por natureza, com aplicabilidade universal e orientada à ação.

[...] a esperança e a oportunidade que temos diante de nós […]. Essa é a geração que 
pode fazer o que precisa fazer para vencer muitos dos atuais desafios. Então, se há 
alguma coisa que nós podemos tirar desse relatório, é que até 2030 podemos acabar 
com a pobreza, podemos transformar vidas e podemos encontrar formas de proteger o 
planeta enquanto fazemos isso. (UN News Centre, 2014).

A declaração acima é um trecho de uma entrevista dada por Amina J. Mohammed 
em 4 de dezembro de 2014, então assessora especial do Secretário Geral da ONU - Ban Ki-
moon - ao Centro de Notícias da ONU (UN News Centre). Na ocasião, esperava-se a divulgação 
do relatório “O Caminho para a Dignidade em 2030” (2014), feito por Ban Ki-moon com sua 
visão para a agenda de desenvolvimento sustentável pós-2015.

Esta agenda, hoje conhecida como Agenda 2030, foi lançada em setembro de 2015, 

4 Ciente das diferentes percepções de Gadotti, mas considerando importantes autores adotados para este estudo, 
os termos “Educação para Desenvolvimento Sustentável” e “Educação para Sustentabilidade” serão usados 
com o mesmo sentido. 
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resultante dos trabalhos da Conferência Rio+20 (realizada em 2012 no Rio de Janeiro), dos 
objetivos remanescentes do MDG (Millenium Development Goals) de 2010  e de inúmeras 
discussões e negociações entre os 193 Estados Membros das Nações Unidas e representantes 
da sociedade civil, e traz os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - uma ambiciosa 
lista de tarefas transformadoras que visam erradicar a pobreza, promover o bem-estar, proteger 
o meio ambiente e lidar com as mudanças climáticas. Nas palavras do Secretário Geral da 
ONU no relatório supracitado, em resposta às vozes de todos, “esta é uma agenda centrada nas 
pessoas e sensível ao planeta5”. (The Road to Dignity by 2030 - Ending Poverty, Transforming 
All Lives and Protecting the Planet, 2014) 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) refletem os principais desafios 
de desenvolvimento da humanidade. Com caráter universal e transformacional, que requerem 
esforços conjuntos de governos, setor privado, sociedade civil e indivíduos.

2.4 O cenário pós Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável

Com as movimentações entre governos, iniciativa privada e sociedade civil ao 
longo da DEDS foi possível criar um Programa Global de Ação (PGA) na Educação para 
o Desenvolvimento Sustentável. O documento, apresentado pela UNESCO em 2014, que 
conversa tanto com as agendas pós 2015 e da educação, retoma os objetivos e princípios da 
EDS e aponta áreas de ação prioritária. A ideia do documento é orientar os stakeholders da 
educação a desenharem suas estratégias, implantá-las e monitorar seus desdobramentos.

O Programa Global de Educação para Desenvolvimento Sustentável (2014) propõe 
um trabalho em uma via de dois sentidos - incorporar desenvolvimento sustentável na educação 
e, da mesma forma, fazer com que todas as agendas relacionadas ao desenvolvimento sustentável 
abordem educação. Para isso, definiram-se dois objetivos principais:

- Reorientar educação e aprendizagem de forma que todos tenham oportunidade de 
adquirir conhecimento, competências, valores e atitudes que os permitam contribuir 
com o desenvolvimento sustentável;
- Reforçar a presença do tema educação e aprendizagem em todas as agendas, 
programas e atividades que promovam sustentabilidade.6 
Devido à sua intenção de estabelecer o comprometimento de stakeholders e 

5 Nossa tradução de one universal and transformative agenda for sustainable development, underpinned by 
rights, that is people-centred and planet-sensitive.

6 Nossa tradução do documento UNESCO Roadmap for implementing Global Action Programme on Education 
for Sustainable Development.
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orientá-los a adotarem uma estratégia seguida por ações, o guia aponta cinco áreas prioritárias 
associando-as a objetivos diretos e claros:  

- Avançar políticas: fazer com que Educação para Desenvolvimento Sustentável 
seja tema central tanto das agendas de educação quanto das de desenvolvimento 
sustentável, criando um ambiente possível à EDS e gerando mudança sistêmica;
- Transformar ambientes de aprendizagem e treinamentos: integrar princípios de 
sustentabilidade nos contextos de aprendizagem e treinamento;
- Capacitar educadores e treinadores: melhorar as competências de educadores e 
treinadores para trabalharem educação para desenvolvimento sustentável de forma 
mais efetiva;
- Potencializar e mobilizar os jovens: multiplicar ações de EDS dentre jovens;
- Acelerar soluções de sustentabilidade a nível local: escalonar programas de 
EDS nas comunidades locais e reforçar redes multi-stakeholders. (Global Action 
Program on Education for Sustainable Development, 2014) 
No desenrolar do documento discute-se como implementar ações que representem 

esforços em resposta às prioridades supracitadas. Percebe-se uma abordagem realmente prática 
do guia, que recomenda caminhos para a evolução do tema. Vale ainda ressaltar o cuidado 
em trazer movimentos integrados, que reforçam a ideia de que educar para desenvolvimento 
sustentável não é apenas tratar (ou ensinar) o tema, mas incorporá-lo no dia a dia da organização, 
fazer com que sustentabilidade seja parte da vida de todos a ponto de tornar-se um princípio. A 
prioridade número dois, por exemplo, discute que transformar os ambientes de aprendizagem 
significa migrar a estrutura da escola para uma sustentável - um campus verde - mudar a 
governança da instituição, promover adoção de práticas sustentáveis na comunidade, dentre 
outros.

Esta ideia conversa com o Princípio para Educação Executiva Responsável (PRME) 
das Nações Unidas, que cobra das instituições de ensino superior focadas em educação executiva 
posicionarem-se como exemplo a seus alunos vivendo a sustentabilidade no campus. 

A prioridade número quatro, que também vai para além das salas de aula, sugere a 
mobilização de jovens, entendendo que a influência sobre o estilo de vida deles pode reduzir o 
impacto negativo de suas ações no futuro. Reconhece ainda o potencial dos jovens para perceber 
e incorporar novos valores e atuar na mudança de paradigmas.  

O foco nos jovens e a percepção da oportunidade oriunda em se trabalhar com eles 
na busca por um novo mindset dialoga com os dizeres de Ban Ki-moon em seu, já mencionado, 
relatório “O caminho para a dignidade” (2014). Segundo Ki-moon, “Young people will be the 
torch bearers of the next sustainable development agenda through 2030. We must ensure that 
this transition, while protecting the planet, leaves no one behind”.   

Retomando as características da educação para o DS determinadas pela Década da 
Educação, que diz muito sobre o modelo a ser trabalhado, sobre quais práticas devem favorecer 
a formação de indivíduos em prol do desenvolvimento sustentável, o programa de ação também 
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foca na formação de professores como indispensável para possibilitar novos métodos de ensino 
e aprendizagem. Os facilitadores - não mais mestres - devem adquirir valores, conhecimento, 
competências e atitudes condizentes com os princípios da educação para o desenvolvimento 
sustentável e também participar de pesquisas nesta área. 

2.5 Problemas e tendências em Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

De fronte aos desafios em garantir o caráter holístico e transformacional da 
educação para o desenvolvimento sustentável, a UNESCO em acompanhamento à trajetória da 
EDS publicou, no início de 2018, o documento “Issues and Trends in Education for Sustainable 
Development” (ITESD), que trata primeiramente do conceito de educação para desenvolvimento 
sustentável (e sua evolução), abordando as competências a serem desenvolvidas pelo educando 
e, em seguida, discute como está acontecendo a implementação e monitoramento de EDS sob 
à luz da Agenda 2030. 

Numa abordagem mais prática e reforçando o caráter transformador da educação, o 
documento tira o foco do “ensinar” adotando o “aprender” como centro da atividade educacional 
e, por isso, fala bastante de modelos pedagógicos que permitam a transformação do indivíduo. 
Cita ainda uma série de características e competências a serem identificadas nos aprendentes, 
na ponta da educação para sustentabilidade, como resultados de uma educação (aprendizagem) 
transformadora.  

Diante da complexidade do mundo global, indivíduos devem ser preparados para 
entender e saber reagir às adversidades que lhes são apresentadas, lidar com incertezas e riscos, 
saber avaliar trade-offs e agir numa sociedade que muda constante e rapidamente. Para isso, a 
UNESCO (2018) define algumas competências que devem ser adquiridas em um ambiente de 
aprendizagem condizente com os princípios da educação para sustentabilidade, são elas:

- Pensamento sistêmico: habilidade em identificar e entender relacionamentos, 
analisar sistemas complexos, perceber como sistemas são incorporados em 
diferentes domínios e diferentes escalas, e lidar com a incerteza;
- Antecipação: a capacidade de compreender e avaliar múltiplos futuros - possível, 
provável e desejável - criando as próprias visões para o futuro, precaver-se, avaliar 
as consequências de ações e lidar com riscos e mudanças;
- Competência normativa: a capacidade de compreender e refletir sobre as normas 
e os valores subjacentes às ações de cada um e negociar os valores, princípios e 
metas de sustentabilidade em um contexto de conflitos de interesse e trade-offs, 
conhecimento e contradições incertas;
- Competência estratégica: a capacidade de desenvolver e implementar 
coletivamente ações inovadoras que promovam a Sustentabilidade a nível local, 
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regional e global;
- Competência de colaboração: capacidade de aprender com os outros, 
compreender e respeitar as necessidades, as perspectivas e as ações dos outros 
(empatia), relacionar-se e ser sensível aos outros, lidar com conflitos em um grupo 
e facilitar a resolução de problemas de forma colaborativa e participativa;
- Competência de pensamento crítico: capacidade de questionar normas, práticas e 
opiniões, refletir sobre os próprios valores, percepções e ações e tomar uma posição 
no discurso de sustentabilidade;
- Competência de autoconsciência: capacidade de refletir sobre o próprio papel 
na comunidade local e na sociedade, avaliar continuamente e motivar as ações de 
alguém, e lidar com os sentimentos e desejos de alguém;
- Competência integrada de resolução de problemas: capacidade geral de aplicar 
diferentes estruturas de resolução de problemas a problemas de sustentabilidade 
complexos e desenvolver soluções viáveis, inclusivas e equitativas que promovam 
o desenvolvimento sustentável, integrando todas competências acima.7

Ademais, a publicação ITEDS (2018) chama a atenção para o fato de que ter tais 
competências não implica necessariamente em aplicá-las e por isso reforça a necessidade de 
trabalhar valores como os motivadores das ações. 

Ainda com o foco na aprendizagem, na intenção de formar jovens que possam 
contribuir com um futuro responsável, o documento fala da abordagem pedagógica que deve 
estar presente no ambiente escolar: centrada no aprendente, voltada à ação e transformadora. 

- Abordagem centrada no aprendente: valoriza as experiências anteriores do 
aprendente como relevantes para seu processo de aprendizagem, lhe dá autonomia 
permitindo um papel ativo no desenvolvimento, na gestão e monitoramento do 
conhecimento (abandonando, portanto, a simples transferência do conhecimento 
por parte do educador - que passa a ser um facilitador);
- Aprendizagem voltada à ação: aprendentes se engajam na ação, refletindo sobre 
suas experiências no processo de aprendizagem e como estão relacionadas com seu 
desenvolvimento pessoal. Aqui, a UNESCO sugere o modelo de Kolb de educação 
experiencial: (i) promover experiências concretas; (ii) estimular observação e 
reflexão; (iii) desenvolver conceitos abstratos que permitam generalização, (iv) 
aplicação destes conceitos em novas e diferentes situações. A aprendizagem 
centrada na ação fomenta aquisição (e desenvolvimento) de conhecimento, 
promove competências e define valores uma vez que associa os conceitos abstratos 
à experiência do aprendiz. Para isso, o professor-facilitador deve criar um ambiente 
favorável à educação experiencial. 
- Aprendizagem transformadora: tem como objetivo promover ou intensificar 

7 Tradução nossa, trecho do documento Issues and Trends in Education for Sustainable Development. 
Compartilhamento permitido pelo Creative Commons.
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a capacidade do aprendente em refletir, questionar e até mesmo mudar sua 
percepção de mundo. O educador deve desafiá-los e encorajá-los a buscar novos 
entendimentos do mundo, da sociedade e do ambiente em que está inserido, de 
forma que ele enxergue além do status quo, com pensamento disruptivo na geração 
de conhecimento. 
Esta seção reforça a crença da comunidade internacional, manifestada pela 

UNESCO, de que a educação para o desenvolvimento sustentável só acontece diante de 
profundas mudanças na forma como se ensina, por isso urge que o modelo pedagógico seja 
repensado, retomando e aprofundando as discussões do Programa Global de Ação (2014). 

A publicação lembra ainda que, para uma experiência completa rumo à 
sustentabilidade, não basta a adaptação de currículo, do conteúdo ou da metodologia, o ambiente 
educacional deve condizer com os princípios do desenvolvimento sustentável. Isso significa 
uma instituição que incorpore sustentabilidade em sua operação, na cultura organizacional, na 
participação do aprendente no dia a dia da escola, na gestão da escola, dentre outros,

Mudanças no sistema educacional precisam ocorrer para promover a educação para 
o desenvolvimento sustentável e são, em si, resultados da ESD. Isso remete ao PGA, quando 
diz ser preciso incluir educação em todas as agendas relacionadas a DS e, ao mesmo tempo, 
garantir que as agendas de educação olhem para desenvolvimento sustentável. 

Neste sentido, ao avaliar a evolução da EDS, sua implementação e monitoramento, 
o documento destaca como os ambientes de aprendizagem estão mudando com a EDS, no que 
tange aos modelos educacionais - e o foco no aprendiz e em seu processo de aprendizagem - e 
também ao progresso da capacitação dos facilitadores de forma condizente com os princípios 
da educação para o desenvolvimento sustentável. Para isso, a publicação apresenta e explora 
inúmeros casos observados em diversas regiões e instituições de ensino, os quais não serão 
detalhados neste trabalho. 

Brevemente, a UNESCO define em ITESD (2018) que as principais transformações 
a serem identificadas nos ambientes de aprendizagem são:

- Sustentabilidade como eixo principal;
- Mais inclusivo e participativo;
- Que permita visão crítica do conhecimento;
- Apoio à aprendizagem e visão lideradas pelo aluno; 
- Sustentar aprendizagem em rede;
- Possibilitar na prática projetos de mudança;
- Inclusão de uma abordagem que envolva toda a instituição. 
Com relação ao desenvolvimento de facilitadores, a Agência aponta grande 

inconsistência entre as práticas e por isso traz os princípios do Conselho Nacional para 
Acreditação da Educação de Professores (NCATE) dos Estados Unidos, como a estratégia que 
se mostra mais efetiva na formação e treinamento de professores. São eles:

- O aprendizado do aluno é o foco;
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- Preparação clínica é integrada de forma dinâmica ao longo de todo o processo 
de preparo do professor;
- O progresso do professor em construção e também do programa de formação 
são constantemente acompanhados a partir da análise de dados;
- Candidatos (como se referem àqueles que estão em formação) aprendem numa 
comunidade interativa profissional; 
- Formadores e coaches são cuidadosamente selecionados e habilitados para 
trabalharem na formação de professores;
- Lugares específicos são preparados para um ambiente de formação adequado 
(clínicas);
- Uso da tecnologia para intensificar o processo;
- Combinação poderosa de pesquisa e utilização de dados na agenda do 
desenvolvimento;
- Parcerias estratégicas.8

É importante relatar que a conclusão da UNESCO com relação à formação de 
professores é que este processo ainda é muito tímido e pouco eficiente. Professores, em sua 
maioria, continuam com o mesmo comportamento de mestres em sala de aula e alienados 
com relação à natureza transformadora da educação para sustentabilidade.  De acordo com 
o documento (UNESCO, 2018), apesar de a comunidade internacional acreditar fortemente 
no potencial da educação em absorver e promover os objetivos da EDS, as discrepâncias que 
impedem os esforços neste sentido fazem parte das mesmas instituições responsáveis por liderar 
a mudança - mais especificamente o professor em sala de aula.

Considerando seu alinhamento com o recorte deste trabalho, vale explorar o 
capítulo “Youth on the move: intentions and tensions” da publicação. A seção elabora um pouco 
sobre os movimentos estabelecidos para jovens e por eles, chamando atenção para as barreiras 
associadas às características específicas deste grupo e define algumas abordagens relevantes ao 
envolver jovens em discussões sobre EDS. 

Apesar da UNESCO (2017) conceituar jovens como aqueles que estão entre os 
15 e 24 anos, o capítulo estende esta faixa até os 35 anos. Este período na vida das pessoas é 
percebido como uma importante fase de desenvolvimento da identidade pessoal, quando jovens 
repensam sua inserção e papel na sociedade. Apesar de haver uma disponibilidade natural para 
questionamentos e posicionamentos, o desafio é como educar o jovem para que o façam de 
maneira relevante e eficaz, no contexto do desenvolvimento sustentável. 

De início, o texto chama a atenção para uma percepção geral de que educação é 
uma ferramenta para o desenvolvimento (ou crescimento) econômico, uma vez que aumenta a 
empregabilidade das pessoas. Ou seja, a ausência da educação está associada ao desemprego. O 
jovem absorve esta ideia, não enxergando educação como um bem comum. Mostrar educação 

8  Tradução nossa, trecho do documento Issues and Trends in Education for Sustainable Development. 
Compartilhamento permitido pelo Creative Commons.  
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como uma forma de promover inclusão social e princípios éticos universais que contribuam 
com o desenvolvimento sustentável é um primeiro passo envolvendo jovens na EDS.

Abordando os desafios oriundos de iniciativas desenvolvidas por adultos para 
engajar jovens, os autores chamam atenção para alguns pontos:

- Utopias: muitos movimentos são aspiracionais e não apresentam uma natureza 
específica. Acabam se caracterizando pela falta de criticismo, liderando um caminho 
de difíceis conquistas, uma vez que não são baseados em limitações estruturais;  
- Ausência de jovens nas esferas políticas: os programas pensados para engajar 
jovens resultam de pesquisas feitas por adultos, com eles, sem haver necessariamente 
um envolvimento da classe nas discussões e desenvolvimento de políticas;
- Posicionamento dos jovens: há uma limitação na ação de jovens, pois ainda 
são vistos como receptores da cultura, da educação e da sabedoria dos adultos. 
Isso minimiza seu potencial de julgamento. Os programas, as ações envolvidas e 
resultados esperados são definidos por adultos, não dando espaço ou legitimidade 
às iniciativas dos jovens;
- Noção de responsabilidade: o contexto social, econômico e ambiental apresenta 
riscos que jovens atravessarão no futuro. Ao falharem, jovens apresentam-se 
como incompetentes. O problema é que, a partir deste “fracasso” a educação para 
desenvolvimento sustentável pode erroneamente educá-los a transpassar os riscos, 
sem, na verdade, tratar dos sistemas socioeconômicos que os influenciam e acabam 
por ditar seus resultados;
Estes desafios mostram como é importante proporcionar um ambiente de análise 

crítica, reflexão e ação para os jovens, de forma que seu engajamento seja relevante. 
Para os autores (2018), os programas relacionados à EDS liderados por jovens, 

por outro lado, assumem maior legitimidade, trazendo perspectivas e visões daqueles que 
são marginais às estruturas sociais. Espera-se deste grupo uma determinação transgressora, 
transformadora e reformista das estruturas social, econômica e ecológica. A ideia de transgressora 
aqui é colocada como ações e formas de aprendizagem que desafiam, violam e reinventam 
as atuais limitações sociais. Acreditam que este criticismo radical característico da juventude 
contribui, em grande parte, para o surgimento de novas culturas, com modelos alternativos de 
economia, maior coesão social logo, favorável à sustentabilidade. 

Porém, são necessárias algumas considerações relacionadas a um número de 
características dos movimentos juvenis, que demandam cuidados:

- Idealismo: algumas expectativas ou lutas dos jovens podem ser orientadas pelo 
idealismo de quem não teve oportunidade de viver a complexidade do sistema, o 
que lhes atribui uma visão simplista ou ingênua dos reais desafios diante deles, o 
que os leva a idealizar resultados;
- Integração estrutural: apesar de apresentar resultados na mobilização local ou até 
mesmo conseguir mudar dinâmicas sociais a nível local, os jovens têm dificuldade 
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em ampliar a escala de seu impacto positivo diante da complexidade de sistemas 
mais abrangentes - e raramente têm esta percepção - o que dificulta um poder efetivo 
de influenciar mudanças;
- Exclusão do outro: movimentos de jovens tendem a excluir aqueles que não 
compartilham suas ideias. Isso pode fazer com que a luta perca força ou, até mesmo, 
legitimidade;
- Generalizações da juventude: a forma como a juventude é identificada na mídia, 
em pesquisas ou nos discursos políticos, muitas vezes resulta de generalizações das 
características do grupo, sem representar o jovem em sua integridade.
As questões abordadas acima refletem a dificuldade dos jovens em acessar ou 

transformar estruturas e processos sociais de forma mais ampla. Ou seja, têm baixo impacto 
ou não se sustentam porque seu alcance é pequeno, e não pela intenção, pela abordagem, pelos 
temas ou formatos. 

A identificação das especificidades dos movimentos feitos para e liderados por 
jovens nos permite refletir sobre modelos que possam apoiá-los a influenciar e transformar 
estruturas como forma de favorecer a educação para o desenvolvimento sustentável. 

Nesta linha, o documento traz algumas propostas de como melhor trabalhar com 
os jovens e engajá-los aos princípios da EDS de forma assertiva e transformadora. A ideia é 
oferecer modelos que, ao mesmo tempo orientem os jovens a refletirem sobre o contexto local 
- identificando sua complexidade e vulnerabilidade - e permitam a compreensão do que se faz 
relevante quanto ao conhecimento e ação naquele ambiente. Conforme indicado pelos autores 
(2018), os modelos sugeridos estão descritos abaixo, mas não se limitam a eles:

- Aprendizagem entre gerações: envolver diferentes gerações nas discussões e 
atividades que possam promover EDS para enriquecer o entendimento do cenário 
e das estruturas que o rodeiam e definem, além de estreitar as relações de jovens e 
adultos na liderança dos movimentos;
- Diálogos opostos e orientados à mudança: aproximar grupos e gerações com 
diferentes perspectivas, mas de intenções similares (voltadas a EDS), aprofundando 
discussões, visões e compreensão do sistema, permitindo identificação de diferentes 
linhas de atuação;
- “Nutrição e re-idealização” de culturas: propõe aos jovens a idealizar uma nova 
cultura e realidade, e os leva a pensar todas ferramentas e estruturas sociais que a 
envolvem, desenvolvendo sua capacidade em ter uma visão mais global de contexto 
e ampliando possibilidades de intervir na realidade;
- Aprendizagem conjunta: assim como a aprendizagem inter geracional (e 
mapeamento social colaborativo - outro modelo proposto), reforça que engajar 
diferentes grupos na reflexão e discussão de contextos, respeitando a diversidade de 
percepções e ideias e incentivando a construção conjunta gera melhores resultados;
- Aprendizagem orientada à ação: após considerações e reflexões diante do 
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contexto, o modelo voltado à ação tem como objetivo provocar uma visão crítica de 
possíveis ações rumo a novas práticas. Mais do que atentar-se ao conhecimento ou 
como ele é construído, esta etapa concentra-se no que fazer com este conhecimento 
para transformar padrões;
- Incentivo e apoio ao desenvolvimento de competências que promovam potencial 
de transgredir a realidade: desafiar e desestabilizar o status quo, desconstruindo o 
senso comum, abrindo espaço para o novo.
Os autores do capítulo concluem que as iniciativas de engajamento de jovens devem 

fugir da simplicidade e refletir a complexidade e riscos dos contextos em que estão inseridos. Por 
isso, a pedagogia a ser adotada deve ser centrada no problema, promover reflexão e pensamento 
crítico, sem deixar de lado os adultos que apoiaram os jovens em seus movimentos, de maneira 
que eles entendam como acessá-los. 

2.6 Princípios da Educação Executiva Responsável (PRME)

Criados em 2007 e voltados primordialmente às escolas de negócios, a plataforma 
Principles for Responsible Management Education (PRME) como iniciativa tem um guarda-
chuva mais amplo. Traz seis princípios universais os quais as escolas signatárias se comprometem 
a integrar em seu currículo e pesquisa, visando formar gestores - entendidos como futuros 
líderes - responsáveis, que trabalharão por um mercado global mais inclusivo e uma sociedade 
próspera. 

Dentre inúmeras publicações, a plataforma fornece orientação de como as escolas 
podem abordar e incluir estes princípios em suas atividades e também as instrui quanto à 
medição do desempenho, necessária para o relatório bienal que membros devem submeter. O 
intuito deste documento, denominado Sharing Information on Progress (SIP), é compartilhar 
o progresso da instituição com stakeholders, que acaba por aumentar a visibilidade da escola, 
engajar a comunidade e garantir o aprendizado e assimilação relevante de importantes princípios 
universais, são eles: 

- Propósito: desenvolver nos alunos a capacidade de serem futuros criadores de 
valores sustentáveis no ambiente de negócios e na sociedade, e trabalharem para 
uma economia inclusiva e sustentável;
- Valores: incorporar valores globais de responsabilidade social nas práticas da 
organização, suas atividades acadêmicas e currículo;
- Método: criar modelos, práticas, processos e ambientes educacionais que 
favoreçam aprendizagem experiencial de liderança responsável;
- Pesquisa: engajar-se em pesquisas teóricas e empíricas que permitam o avanço 
da compreensão do papel, da dinâmica e do impacto das corporações na criação de 
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valores sociais, ambientais e econômicos responsáveis;
- Parceria: atuar junto com gestores de organizações de forma a entender seus 
desafios em agir de maneira responsável frente à sociedade e ao ambiente, para 
juntos explorarem alternativas e possibilidades de acelerar este processo;
- Diálogo: facilitar e apoiar diálogos entre sociedade civil, governos, corporações, 
educadores, indivíduos, mídias, dentre outros, no que dizem respeito às dificuldades 
em se viabilizar responsabilidade social e sustentabilidade. (PRME, 2007)
A FGV EAESP é signatária do PRME desde setembro de 2009. O último relatório 

- SIP -  submetido foi em 2015 e será utilizado como dado secundário neste estudo. 

2.7 Geração Z e o típico aluno de graduação.

Embora haja diferentes percepções quanto ao período exato, de acordo com 
a literatura adotada para este estudo, a Geração Z é formada por nascidos a partir de 1995 
(BASSIOUNI & HACKLEY, 2014 e FISTER-GALE, 2015). Os mais velhos hoje estão 
no Ensino Superior, daí a importância em entendê-los ao falar de graduação ,embora as 
características aqui apresentadas não tenham ditado os critérios de avaliação neste estudo de 
caso. Ademais, devido às suas principais características quanto à aprendizagem e olhar social, 
que serão exploradas abaixo, a Geração Z representa uma excelente oportunidade aos avanços 
da educação para sustentabilidade, tanto no que diz respeito ao caráter transformador e global 
de EDS, quanto com relação às práticas de ensino e aprendizagem. 

Também chamada de Geração Internet9 (TAPSCOTT, 2009),  cresceram com acesso 
em grande escala a tecnologias de comunicação - wi-fi, celulares, tablets, jogos interativos, 
dentre outros- (Bassiouni & Hackley 2014), o que faz com que esperem que a informação esteja 
às pontas de seus dedos (HOPE, 2016) e, portanto, são capazes ou acostumados a processar uma 
quantidade massiva de informações, o que os qualifica como excelentes alunos, conforme estudo 
realizado pela  Barnes & Noble College (2017). Aprendem muito rápido, sem a necessidade de 
se prepararem ou pensarem muito a respeito do conteúdo e, muitas vezes, até fazendo outra 
coisa ao mesmo tempo (COWAN et al., 2014). 

Em se tratando de educação, jovens desta geração prosperam ao serem desafiados 
e esperam ser profundamente envolvidos em sua educação. Para eles, aprender é um processo 
contínuo, multifacetado, integrado - que conecta interesses sociais, acadêmicos e profissionais.  
Desejam um ambiente em que possam compartilhar com seus colegas e co-criar sua educação 
(MALAT, VOSTOK, EVELAND, 2016).

9 Tradução nossa de Net Generation
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De acordo com uma pesquisa realizada pela Northeastern University (Innovation 
Imperative, 2014),  alunos da Geração Z, em se tratando de graduação, preferem que a 
experiência em sala seja intensificada por inovação, que os faça “pôr a mão na massa” e envolva 
experiências práticas. Esperam, ainda, que as instituições os permitam desenhar seu curso.  

Precisam, portanto, que o sistema educacional seja reconfigurado, com professores 
orientados para novas práticas e metodologias de ensino e aprendizagem. Tapscott (2009) diz 
que professores que não adotam métodos inovadores e que replicam modelos de aprendizagem 
obsoletos (que não funcionam) não serão compensados pelo avanço de tecnologias inovadoras.

Não só educadores precisam reinventar-se, mas também é imprescindível que o 
ambiente escolar seja revisto. Jovens da Geração Z tendem a apoiar-se sobre seu próprio ambiente 
digital o que influencia suas experiências de aprendizagem e entendimento. Isso representa um 
desafio às universidades que buscam ser influenciadoras, pois exige que entendam a relação 
entre ensino e aprendizagem e o ambiente educacional (JALENIAUSKIENÉ e JUCEVICIENÉ, 
2015).

Criados em um mundo que passava por transformações sociais, políticas e 
econômicas, esses jovens têm um forte senso de bem comum, responsabilidade cívica e social, 
importam-se com os outros e com direitos iguais e têm profundo senso de justiça social, 
representando uma enorme força da transformação social (TAPSCOTT, 2009). Buscam garantir 
propósito em seu futuro e esperam ter a oportunidade de retribuir (JENSEN, 2015), o que os 
torna absolutamente relevantes para o cenário da educação para desenvolvimento sustentável. 

2.8 Cursos de Graduação em Administração de Empresas e Administração Pública da 
FGV EAESP

A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
foi fundada em 1964 e, já no ano seguinte, começou a oferecer a graduação em Administração 
de Empresas. O curso de Administração Pública, por muitos anos foi oferecido junto com o de 
AE, inclusive utilizando o mesmo vestibular para ingresso, mas em 2011 AP foi desvinculado 
de AE e hoje conta com um projeto pedagógico, normas e prova de ingresso mais aderentes à 
proposta do programa.

Ambos os cursos têm ingresso semestral, sendo que em AE são 250 vagas a cada 
semestre e em AP 50, ou seja, um total de 600 alunos chegam à graduação da EAESP por ano. 

Estes programas contam com 250 professores, sendo 200 para AE e 50 para AP, que 
se dividem para ministrar uma carga horária total de 7440 horas (3600 em AE 3840 em AP). 

Ambos os programas contam com disciplinas obrigatórias e eletivas e atividades 
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complementares, uma determinação do MEC, que se caracterizam por atividades que permitem, 
a partir de uma avaliação, reconhecer as habilidades, o conhecimento e as competências 
dos alunos e que devem compreender atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de 
extensão junto à comunidade.

Em AE, as atividades complementares incluem elaboração de um repertório 
artístico-cultural, ações de impacto social na comunidade, participação em associações e 
entidades, participação em projetos de pesquisa, condução de projetos de pesquisa próprios, 
iniciação à atividade docente, dentre outras, e o aluno pode escolher as que mais lhe convêm. 

Em AP são representadas pelas imersões (subnacionais e federal), pelas conexões 
locais e Internacional Sul), pelas oficinas (temáticas e instrumentais) que são obrigatórias, mas 
há ainda as atividades complementares extras, que são reconhecidas no currículo a partir dos 
créditos previstos, mas não são especificadas e, assim como em AE, podem cobrir atividades 
de extensão de caráter socioambiental; culturais; iniciação à docência e à pesquisa; e atividades 
em entidades estudantis. As imersões acontecem nos governos subnacionais e federal em que os 
alunos têm contato com a administração pública para entender o funcionamento, acompanharem 
projetos e ajudarem a encontrar soluções para eventuais desafios apontados. As conexões 
são estudos de campo que visam a permitir que o aluno tenha contato e entenda a dimensão 
da diversidade brasileira (conexão local) e, no caso da conexão internacional sul, os alunos 
exploram projetos sociais, expondo os alunos à questões de pobreza, desigualdade social e 
desenvolvimento. As oficinas têm por objetivo integrar os conhecimentos adquiridos ao longo 
do semestre, combinando os temas das disciplinas. 

Neste mesmo caráter transversal, o curso de AE oferece três disciplinas 
obrigatórias, interdisciplinares, que trazem a conexão da teoria com a prática são elas: 
experiência empreendedora, em que os alunos desenvolvem um plano de negócios de um 
novo empreendimento; projeto de organização local em que os alunos são expostos a pequenas 
empresas tendo de fazer um diagnóstico das mesmas e apresentar oportunidades de melhoria; 
projeto de organização nacional, tem o mesmo caráter e processo da organização local, mas o 
olhar é para empresas maiores e deve apresentar desafios mais complexos, aos quais também se 
espera dos alunos trazerem sugestões e oportunidades. 

Ambos os cursos exigem a apresentação de um trabalho de conclusão do curso, 
podendo ter caráter mais científico, de pesquisa, ou prático, baseado nos conhecimentos 
adquiridos ao longo do programa, e é desenvolvido sob orientação.   
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3. REVISÃO TEÓRICA

O contexto estabelecido pelos documentos da ONU com relação à Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável suporta este estudo no que tange aos elementos condutores e às 
grandes intenções de uma escola ao orientar-se para a EDS. 

Num recorte mais estreito do cenário de educação, foram exploradas as literaturas 
nacional e internacional que tratam especificamente de ensino superior e educação para 
desenvolvimento sustentável, algumas focando primordialmente em escolas de administração. 

Lozano-García, Huisingh, Delgado-Fabián (2009) antecipam a diversidade de 
abordagens para sustentabilidade identificadas nas instituições de ensino superior, traduzidas 
em suas estratégias, políticas e práticas, uma vez que entendem que este caminho é influenciado 
por uma série de fatores internos e externos à instituição. Isso significa que, até mesmo pela 
magnitude e subjetividade do tema, não há um modelo certo, definido, um passo a passo para a 
EDS nas escolas. Há sim, uma série de premissas que orientam as escolhas das escolas, mas que 
podem ser trabalhadas e aplicadas de diferentes formas e em diferentes aspectos da organização.

Alinhados à noção de integralidade da EDS como apresentada pelos documentos da 
UNESCO pós Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável - 
GAP (2014) e pelo ITESD (2018) - Von Hauff e Nguyen (2014) sugerem que o processo rumo 
à sustentabilidade em uma universidade10 deve ser organizado perpassando seus três pilares 
funcionais - pesquisa, educação e operações - para que haja uma implementação sistêmica dos 
princípios da sustentabilidade, possibilitando ainda, melhorar a eficiência do monitoramento de 
seu status rumo à EDS. 

Para Leal Filho et al. (2017) essa atuação é ainda mais complexa. Consideram como 
cinco as dimensões das atividades de uma IES - ensino & aprendizagem, pesquisa, operações, 
alcance e avaliação & relatórios -, além dos pilares da sustentabilidade - economia, meio 
ambiente e sociedade - e isso exige que a estratégia para EDS seja muito bem coordenada, 
integrada e sistêmica. 

Diante do exposto, este trabalho, no uso da teoria para discutir a educação para o 
desenvolvimento sustentável nas escolas de ensino superior, orienta-se conforme a seguinte 
divisão: (i) gestão e operação da escola; (ii) ensino, aprendizagem e pesquisa. 

3.1 Gestão e operação da escola

Holm et al. (2014) apresentam quatro principais dificuldades na inclusão de 

10 Para fins deste estudo, não são aplicadas, ou consideradas as diferenças conceituais entre universidade, 
faculdade e escola, em se tratando de instituições de ensino superior. 
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aspectos da sustentabilidade nas escolas superiores: (i) interpretação do termo sustentabilidade 
para além de questões ecológicas; (ii) tradução do valor agregado da sustentabilidade para 
stakeholders; (iii) apoio financeiro e comprometimento das áreas de gestão e dos stakeholders; 
(iv) apresentação de projetos concretos quanto ao que deve ser alcançado, quando e como. 

Como resultado combinado das dificuldades supracitadas, os autores (HOLM et al., 
2015) sugerem ainda que uma das grandes barreiras para a incorporação de EDS numa instituição 
de ensino superior é a ausência de demanda dos stakeholders. Acreditam, portanto, que uma 
vez que estes assimilarem o valor trazido pela sustentabilidade à organização, impulsionarão a 
adoção de princípios e práticas para o DS. 

Ao investigar as percepções (muitas vezes errôneas, como diz) de sustentabilidade 
nas universidades europeias, Leal Filho (2000) propõe algumas maneiras simples de abordar o 
termo de modo mais pragmático, mostrando que não se limita a questões ecológicas. Uma ideia 
é desenvolver iniciativas que demonstrem quão próxima de nossa realidade a sustentabilidade 
está, por exemplo, oferecendo projetos pilotos e estudos de casos. Associado a isso, sugere 
abordar questões mais específicas, tais como problemas climáticos e emissão de CO2,  escassez 
de água, e produção e consumo responsáveis, trazendo conhecimento do dia a dia de todos. 
Por fim, discutir o valor agregado pela sustentabilidade. Explorar as experiências de sucesso 
relacionadas à sustentabilidade e todos os resultados positivos delas oriundos, mostrando que 
vai além da luta pelo meio ambiente e que envolve benefícios sociais e econômicos. Esta última 
iniciativa também deve ser trabalhada com demais stakeholders, e não só com o público interno 
da organização, garantindo assim, o envolvimento de toda a comunidade associada à escola. 
Este esforço poderá ainda influenciar na atração de financiamento e incentivos por parte dos 
stakeholders (LEAL FILHO, 2000). 

De forma mais específica, no contexto particular de universidades, Leal Filho 
(2000) enxergou a necessidade de o ambiente escolar ser preparado para trabalhar conforme 
os princípios e para a sustentabilidade. Assim, traz como indispensáveis o treinamento dos 
profissionais da escola (corpos docente e administrativo); formação de grupos de estudo que 
discutirão e definirão os meios mais apropriados de lidar com as questões de sustentabilidade; 
promoção de redes intra e interinstituições para troca de experiências; e, por fim, definição e 
implementação de projetos específicos. 

Fazendo um paralelo dos caminhos para a sustentabilidade aqui tratados com a 
trajetória de qualquer organização para tornar-se sustentável é possível identificar as mesmas 
etapas. De acordo com Eccle, Perkins e Serafeim (2012), ao decidir-se pela sustentabilidade, o 
primeiro passo de uma empresa é mudar seu mindset. Dois elementos são primordiais para isso: 
o comprometimento da liderança; e o engajamento dos atores externos. Os autores explicam 
que a decisão em incorporar os princípios da sustentabilidade vem de cima (um processo 
conhecido no mundo dos negócios como top-down). Neste sentido, a liderança, ao optar por 
este caminho, deve tomar as decisões administrativas que o respaldam, além de dar o exemplo 
aos stakeholders internos e externos. Ao envolver agentes externos, a empresa (ou escola), além 
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de criar uma rede de aprendizagem e troca de experiências (sugerida também por Leal Filho, 
2000), inspira seus funcionários e outras organizações a absorverem o novo mindset e atuarem 
em favor da sustentabilidade, dizem Eccle, Perkins e Serafeim (2012). Seguida da mudança 
de mentalidade vem a nova cultura organizacional, que deve ser assimilada pela liderança, por 
funcionários (no cenário educacional, inclui professores), por parceiros externos e por clientes.

Ainda sob a lógica de organizações e conforme expressam os documentos da 
UNESCO, ao optar pela sustentabilidade, a escola precisa combinar sua gestão a uma estratégia 
para o DS, seguida e realizada a partir, mas não só, de investimento, instrumentos e governança, 
e, em adição, tê-la refletida em sua operação - um campus sustentável.

3.1.1 Campus

Uma operação otimizada para a sustentabilidade envolve padrões legais, financeiros 
e administrativos. De acordo com von Hauff e Nguyen (2014), num primeiro momento, o viés da 
sustentabilidade aparecia apenas nas iniciativas relacionadas ao meio ambiente. Hoje as escolas 
percebem o papel das dimensões social e econômica da sustentabilidade em suas operações. 
Explorando a vasta área da operação de uma instituição, os autores apresentam uma lista de 
ações que podem refletir uma gestão sustentável, separadas em três dimensões: 

1 Dimensão Ecológica
- Gestão do prédio / das instalações
- Gestão do uso da energia
- Reciclagem e descarte de materiais
- Uso da água
- Premissas “verdes” (sustentáveis)
- Serviços de bufê sustentáveis
- Compras e consumo sustentáveis
- Gestão da mobilidade
- Relatórios de proteção ambiental 

2 Dimensão social
- Segurança no trabalho
- Gestão da saúde e da segurança
- Oportunidades iguais
- Olhar para a família
- Horários flexíveis de trabalho
- Cultura organizacional (participação, comunicação e transparência)



35

3 Dimensão econômica
- Gestão dos recursos
- Medidas para atração e retenção de alunos
- Medidas para atração e retenção de parcerias 
- Desenvolvimento de pessoas
- Medidas para intensificar cooperação entre atores e grupos internos
- Gestão do uso de energia
- Impacto econômico regional11

Um olhar cuidadoso para todas estas áreas seguido de ações específicas é capaz de 
transformar a escola numa instituição sustentável com relação às suas operações, estabelecendo 
um modelo de “campus verde”.

3.1.2 Política e governança para sustentabilidade

A criação de documentos que reflitam a intenção da IES em seguir no caminho 
da educação para sustentabilidade e que orientem sua implementação, seguida de governança 
através de instrumentos de medida, avaliação e relatórios de desempenho é de extrema 
importância na execução da estratégia de EDS da escola.

Conforme exploram Leal Filho et al. (2017), apesar das inúmeras iniciativas em 
mudanças curriculares, iniciativas sociais e pesquisas durante a DEDS, pouca atenção foi 
dada aos instrumentos que podem garantir que os objetivos estabelecidos sejam implantados, 
implementados e sustentados. Por isso insistem na criação de políticas para sustentabilidade. 

Os autores (2017) baseiam-se na expectativa da sociedade de que as universidades, 
através de pesquisa, educação e engajamento com a comunidade, desenvolvam práticas de 
intervenção que serão cruciais para a sobrevivência do planeta e da humanidade, assumindo, 
portanto, a liderança na luta contra os problemas socioeconômicos e ambientais que o mundo 
enfrenta. Para isso, rogam a definição de políticas claras para iniciativas integradas de 
desenvolvimento sustentável dentro da instituição, abordando e (re)orientando pesquisa, ensino 
e aprendizagem e relacionamento com a comunidade, além da adoção de um campus verde, 
pois entendem ser indispensável para que a sustentabilidade se torne o condutor central das 
atividades da educação superior. 

Retomando o papel da liderança na mudança de paradigmas, Arbuthnott (2009), 
considera que uma vez que os altos cargos das IES incorporam os princípios da EDS, aprimoram 
seus conhecimentos e mudam suas atitudes, alterando, portanto, o contexto do ensino superior, 
automaticamente não só influenciam na mudança de comportamento de professores, funcionários 

11 Tradução nossa (VON HAUFF e NGUYEN, 2014).
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e alunos, como impactam a própria política escolar. Isso porque, conforme apresenta a autora 
(2009), estudos relacionados às ciências sociais confirmam que o comportamento humano é 
altamente influenciado pelos contextos social e físico nos quais estamos inseridos. Assim, num 
movimento circular de causa e efeito, a mudança no comportamento frente à EDS pode resultar 
de políticas ou ser geradora das mesmas.

Em uma pesquisa sobre políticas para desenvolvimento sustentável, Runhaar, 
Drieperin e Driessen (2006) argumentam que o desafio daqueles que definem políticas é 
encontrar um balanço entre políticas que satisfaçam duas premissas: resolver o problema para 
o qual são orientadas e contar com o suporte de stakeholders. Segundo eles, o sucesso da 
implementação de políticas depende de recursos financeiros, informação e apoio às políticas. 
Ao proporem uma metodologia de análise de políticas para desenvolvimento sustentável, 
mesmo que no âmbito de políticas públicas, os autores demonstram quais aspectos devem ser 
levados em consideração na formulação de políticas, que podem ser trazidos para o ambiente 
das escolas de ensino superior. São eles: 

- Conteúdo: quais temas são cobertos pela política?
- Processo: que fatores influenciam esta política e como ele se desenvolve com o 
passar do tempo?
- Organização: quais aspectos e áreas são envolvidas na execução da política 
apresentada?
- Efeitos: quais são os resultados esperados? Como são medidos estes resultados? 
Quais podem ser os efeitos colaterais da política proposta? Como se caracteriza o 
sucesso desta política?
- Contexto: como esta política é influenciada pelos contextos político, social, 
econômico e cultural da organização, da educação?12 
Devido à importância de a sustentabilidade estar presente integralmente na escola, 

de forma a garantir seu sucesso, o papel da governança é absolutamente relevante para sua 
introdução completa. Kapitulcinová et al. (2018) entendem que alunos aprendem a partir da 
totalidade de sua experiência na universidade e que por isso a integração da sustentabilidade 
em todas as dimensões e práticas da instituição deve ser garantida. Neste processo, reconhecem 
a governança como essencial à experiência holística que apoia efetivamente a EDS na escola. 

De acordo com Kezar e Eckel (2004), governança refere-se ao processo de 
desenvolvimento de políticas e tomada de decisões feitas no nível macro das IESs. Para eles, 
a melhor forma de entender governança é examinando a estrutura organizacional, tais como 
níveis hierárquicos e de autoridade, papéis e responsabilidades dos envolvidos, procedimentos, 
e quais são os membros ou órgãos responsáveis pela tomada de decisão. 

Os autores (2004) apontam os principais desafios para que a boa governança, que, em 
sua opinião, uma vez endereçados, garantem legitimidade às decisões e práticas institucionais. 

12 Tradução nossa (RUNHAAR, DRIEPERINK, DRIESSEN, 2006)
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São eles:
- Eficiência: obter mais resultados, utilizando menos recursos e no menor tempo 
possível;
- Efetividade: valor atribuído à qualidade das decisões. Entende-se que depende 
das competências dos órgãos decisórios;
- Participação: roga pela inclusão do maior número possível de stakeholders 
internos e externos no processo de tomada de decisões e na estratégia da organização;
- Liderança: envolver indivíduos que influenciam, moldam, provocam mudanças;
- Responsividade frente ao ambiente: processo de identificar elementos externos 
que podem influenciar na educação e incorporá-los aos princípios ou práticas da IES. 
Kezar e Eckel (2004) alertam que parte do fracasso do estabelecimento da 

governança em escolas é a crença de que processos estruturais têm efeitos marginais na 
eficácia das políticas e sobre os desafios supracitados. Acreditam que talvez seja importante 
considerar outros aspectos, tais como relações humanas, consciência social e cultura como 
legítimos influenciadores da governança. Tendo em vista o caráter holístico da educação para 
sustentabilidade é compreensível que estes elementos impactem na governança da IES. 

Nas questões que dizem respeito às relações humanas no contexto da educação, 
cabe entender as motivações dos docentes, funcionários e alunos ao envolverem-se nos 
processos institucionais. Um alerta também é feito para o favorecimento da participação apenas 
de professores de dedicação integral, mas que têm pouca disponibilidade para envolverem-
se por completo na tomada de decisão (KEZAR e ECKEL, 2004). Acreditam que a cultura 
organizacional é responsável por dar forma à governança, podendo facilitá-la ou impedí-la. 
Assim, um olhar cuidadoso para os valores da instituição, relações de confiança, a diversidade 
dos membros - tudo que determina sua cultura - e seu impacto sobre o processo de tomada de 
decisão é crucial para o estabelecimento de uma governança legítima. 

Na busca por um processo mais eficaz de governança para sustentabilidade em 
escolas de educação superior, Kurland (2013) propõe uma governança compartilhada a partir da 
criação de um comitê de sustentabilidade, que divide as responsabilidades entre as autoridades 
legais da instituição e as chamadas autoridades profissionais, representadas por professores, 
revelando um processo aberto e participativo. O autor compreende que este modelo é viabilizado 
quando ambos compartilham os mesmos valores com relação à EDS e alega que o fato de haver 
mais stakeholders envolvidos permite uma análise mais rigorosa, decisões mais fortes no que 
tange à legitimidade, aumenta a possibilidade de adesão e a confiança das partes e traz maior 
caráter moral às decisões. 

O autor (2013) reconhece que há diferentes visões sobre a governança compartilhada, 
desde pesquisadores que acreditam que ela traz ainda mais lentidão aos processos, até aqueles 
que entendem ser indispensável esta maior inclusão de atores no processo de tomada de 
decisão, já refletindo o caráter holístico da sustentabilidade e, até mesmo, quebrando barreiras 
e diferenças de valores entre departamentos, áreas de estudo e disciplinas. 
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3.1.3 Avaliação e relatórios

Condução de avaliações e confecção de relatórios de desempenho permitem um 
olhar constante ao grau de introdução da EDS na IES. A partir deles, ficam claras as barreiras, 
as experiências de sucesso, as estratégias e ações que favoreceram e as que frearam o caráter 
integral da sustentabilidade na organização e os pontos de atenção. Os relatórios também são 
importantes para reafirmar o compromisso da escola com a educação para o desenvolvimento 
sustentável.   

3.2 Ensino, aprendizagem e pesquisa

“Apesar de ser um só tipo de ator dentre vários, considerando seu papel chave em 
educação e pesquisa, as instituições de ensino superior têm um enorme potencial de formar uma 
sociedade sustentável” (VON HAUFF e NGUYEN, 2014). 

Os documentos da ONU sobre educação para desenvolvimento sustentável - DEDS, 
GAP, ITESD - exploram intensamente quais características devem ser apresentadas por suas 
atividades centrais - educação e pesquisa - para impulsionar a EDS. 

Na atividade “educação”, UNESCO e pesquisadores sobre o tema abordam não 
só metodologias - discutindo tanto o papel do professor quanto o dos aprendentes, explorando 
práticas de ensino e aprendizagem mais adequadas para o avanço da EDS - como também 
defendem quais devem ser os objetivos da educação na formação dos líderes do futuro, em se 
tratando de suas competências e comportamentos esperados.  

No âmbito da pesquisa, tanto os documentos da UNESCO quanto autores que 
discorrem sobre o tema afirmam ser essencial o papel das universidades em gerar e disseminar 
conhecimento sobre desenvolvimento sustentável e suas três dimensões - ambiental, econômica 
e social - na ideia de promover uma sociedade equilibrada e justa. 

3.2.1 Ensino

Brunstein, Godoy e Silva (2014), baseados em Jacobi (2005), afirmam que, diante 
dos objetivos do processo educativo conforme princípios da EDS, de formar cidadãos com 
pensamento crítico, capazes de identificar as relações complexas entre ambiente e sociedade, 
orientados à resolução de problemas de forma criativa e respeitando as especificidades locais, o 
ensino deve ser um processo que vise “estimular a reflexão sobre valores individuais e coletivos 
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e promover novas atitudes e comportamentos que levem em consideração o respeito às pessoas 
e ao meio ambiente” (BRUNSTEIN, GODOY, SILVA, 2014). 

A inserção da sustentabilidade no currículo das IES é um dos fatores que representam 
a transição nas práticas de ensino, também identificada no desenvolvimento e treinamento de 
professores. 

Estruturar mudança curricular para a sustentabilidade envolve determinar o objetivo 
almejado no que tange ao aprendizado dos alunos. Direção e professores devem ter em mente 
o tipo de formação que pretendem promover e, em igual importância, saberem como avaliar o 
resultado. Isso requer a articulação entre modelos de ensino e respectivas atividades, entendimento 
dos resultados esperados e métricas de avaliação (Nickel 2013). Considerando a riqueza de uma 
experiência educacional no ensino superior, esta é uma tarefa bastante complexa para as IES. 

Ramos et al. (2015), ao explorarem casos de introdução de EDS em algumas 
instituições, argumentaram que o processo se deu a partir do desenho de cursos que 
claramente apresentavam os objetivos de aprendizagem focados numa abordagem holística 
de desenvolvimento social sustentável. Isso demandou criação e teste de novos métodos de 
avaliação de alunos e mudança nos paradigmas de ensino, como caminhos para transpor o 
modelo uni disciplinar. 

Ao falar da introdução de temas da sustentabilidade no currículo escolar, Wals 
(2014) e Leal Filho (2000) abordam a interdisciplinaridade como a resposta ideal aos desafios da 
integração de assuntos. Neste sentido, estabelecem que questões relacionadas à sustentabilidade 
devem percorrer o currículo acadêmico de maneira horizontal, ou seja, passando por todas as 
disciplinas e momentos do curso. Uma integração vertical, por outro lado, é aquela caracterizada 
pela inserção de disciplinas exclusivas para o tema, como por exemplo gestão ambiental, ou até 
mesmo desenvolvimento sustentável como uma única cadeira. Fica clara a limitação da segunda 
frente aos objetivos da EDS, embora também seja pertinente a educação sobre sustentabilidade. 

Falando especificamente de cursos superiores de administração, de acordo com 
Brunstein, Godoy e Silva (2014), nos últimos 20 anos, houve um aumento considerável de 
disciplinas relativas ao desenvolvimento sustentável nos cursos de administração, no entanto, 
aparecem como eletivas, sem demonstrarem qualquer integração com o currículo central e, 
tão pouco, estão conectadas à cultura da IES. Para os autores (2014), esta forma dificulta a 
compreensão do aluno de que as práticas gerenciais devem relacionar princípios ecológicos às 
questões sociais e econômicas, além de minimizar a possibilidade da formação de um cidadão 
com visão sistêmica e com um olhar crítico para o futuro. 

Uma fotografia dos cursos e, em consequência, dos currículos escolares (desde ensino 
fundamental até o superior), deixa clara a, sempre presente, fragmentação dos tópicos. As áreas 
de conhecimento foram pensadas em separado, sem que houvesse a preocupação em entender 
e trabalhar suas relações e conexões. Hoje, o que se pede é que o modelo educacional retome o 
todo, atentando-se, principalmente, à integração de temas e à consciência da complexidade do 
mundo em que vivemos (BRUNSTEIN, GODOY e SILVA, 2014).
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Ciurana e Leal Filho (2006) entendem que a integração de conteúdo requer 
semelhante envolvimento entre profissionais de diferentes áreas de conhecimento, o que demanda 
que as escolas abram espaço para colaboração entre departamentos de ensino, viabilizando a 
emergência e o planejamento de novos tópicos e abordagens. Faz parte, portanto, do papel das 
instituições, não só permitir, mas incentivar a criação de novas disciplinas que tenham caráter 
transversal, inter e multidisciplinar, tanto no currículo obrigatório, quanto nos cursos eletivos. 

Tentando identificar as barreiras para que professores se envolvam na 
interdisciplinaridade curricular, Springett e Kearings (2001) abordam a combinação entre falta 
de tempo e de pessoas engajadas na pauta. Dizem entender que ambos empecilhos, na verdade, 
resultam da falta de percepção dos acadêmicos quanto à relevância desta horizontalidade e, ao 
não compreenderem, não se comprometem. Neste sentido, remete-se à discussão do papel dos 
gestores da IES na introdução de EDS de forma clara, abrangente e incentivada. 

Ainda com relação ao corpo docente, a certeza de que a abordagem pedagógica 
deve migrar de um modelo de transmissão de conhecimento, centrado no professor e baseado 
no aprendizado da teoria, para um modelo de descoberta do conhecimento, centrado no aluno e 
orientado para o aprendizado experiencial que conecta a teoria com a prática, exige cuidadoso 
olhar para a formação professores e treinadores  (CEBRIÁN, GRACE E HUMPHRIS, 2015).

Citando a University Educators for Sustainable Development (UE4SD), Mulà et 
al. (2017) identificam sete fatores que nos permitem perceber quão complexo é o desafio de 
professores do ensino superior:

- Devem entender como novas pedagogias podem ser aplicadas em diferentes 
áreas profissionais ou disciplinas;
- Relacionar pedagogias para EDS com o conteúdo específico;
- Revisitar os resultados de um aprendizado de qualidade, sob as lentes da EDS;
- Repensar a avaliação dos alunos quanto ao seu progresso e conquistas;
- Desafiar a atual relação de poder no ensino, engajando alunos em todos os níveis 
das dinâmicas de aprendizagem;
- Compreender e absorver como o pensamento e as práticas sustentáveis são 
articulados nas diferentes indústrias e profissões;
- Aprender como alcançar mudança educacional nas instituições.
Isso mostra a necessidade de uma total reformulação do modelo de ensino. Os 

autores (2017) reforçam que professores devem ser encorajados a passar por este processo e 
apoiados ao longo do mesmo.  

Entende-se, portanto, que os próprios professores já devem ser capazes de um olhar 
holístico e orientado para mudança, que são as mesmas competências, dentre outras, que a 
UNESCO diz serem necessárias aos agentes de mudança que a EDS visa formar. 

Ainda de acordo com Mulà et al. (2017), o processo de desenvolvimento e 
formação de professores é longo - deve ser contínuo - e requer tempo, recursos, estrutura de 
apoio e incentivos. Por outro lado, as IESs precisam também contar com o comprometimento 
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dos professores ao engajarem-se com o pensamento sustentável e sua possibilidade de gerar 
competências e provocar mudanças e novos comportamentos. 

Apesar de sua urgência, DS ainda é considerado um tema novo nas ciências sociais, 
isso faz com que, como dizem Velazquez, Munguia e Sanches (2005), professores estejam, ao 
mesmo tempo, aprendendo sobre e ensinando sustentabilidade. Reforçam ainda que poucos 
professores estão sendo treinados quanto à forma de ensinar para sustentabilidade. 

De acordo com Cebrián (2016), não haverá inovação curricular, se não houver 
desenvolvimento de professores para atuarem conforme os princípios da EDS. Além disso, 
professores precisam ser educados quanto ao caráter holístico que ensino e pedagogias devem ter 
para, enfim, promoverem uma educação transformadora. As escolhas pedagógicas combinadas 
à interdisciplinaridade de temas e disciplinas formarão o ambiente propício à aprendizagem 
experiencial, orientada para ação e baseada na solução de problemas. 

Como insiste a UNESCO a partir de seus documentos (2005, 2014, 2018), vale 
lembrar que todo o preparo do professor para ensinar sustentabilidade inclui reeducá-lo quanto 
ao seu papel no processo de aprendizagem do aluno. A EDS prevê professores-facilitadores que 
orientam o aluno, provocam a reflexão e constroem o conhecimento junto com o aprendente, 
permitindo a emergência do protagonismo do aluno, que será o verdadeiro responsável por seu 
aprendizado.

3.2.2 Aprendizagem

Ensino e aprendizagem estão diretamente conectados e são interdependentes. As 
metodologias para ensinar são determinadas a partir dos objetivos de aprendizagem que se 
busca alcançar a partir do ensino. 

Ao pensar em aprendizagem, no entanto, não basta definir apenas “o que” deve ser 
ensinado e, portanto, aprendido, mas principalmente “como” e “quando”. É por isso que os 
documentos da UNESCO voltados à EDS (2005, 2014, 2018) discorrem intensamente sobre 
modelos de aprendizagem. 

A partir da contextualização do presente trabalho, que explorou as principais 
declarações da UNESCO como agência responsável pela EDS, é possível afirmar que o 
propósito da educação para sustentabilidade é formar um indivíduo que possa contribuir com 
o futuro de forma responsável, caracterizando-se por um agente de mudança, a partir de uma 
educação centrada no aluno.

Retomando a recente publicação Issues and Trends in Education for Sustainable 
Development (UNESCO, 2018) são três as experiências de aprendizagem que contribuem 
com a emergência deste cidadão: (i) centrada no aprendente; (ii) orientada pela ação; e (ii) 
aprendizagem transformadora. Sob esta perspectiva, Brunstein, Godoy e Silva (2014) afirmam 
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que a tarefa que cabe ao educador aqui “[...]é essencialmente política, no sentido de que este 
assume a responsabilidade de potencializar o pensamento, o discurso e a ação dos alunos […]”. 

A educação centrada no aprendente remete ao Construtivismo, que traz o aluno 
como o sujeito do aprendizado e que constrói o conhecimento a partir da ação, como identifica 
Becker (2012).  Neste sentido, o aprendizado tem o aluno como sujeito e a ação como objeto. O 
que, mais uma vez, tira o foco do professor. Assim pensava Paulo Freire (1996), ao dizer que o 
homem deve ser o sujeito da própria educação e não o objeto dela. 

No entendimento da UNESCO (2018), a aprendizagem centrada no aluno compreende 
sua autonomia na construção de conhecimento, valorizando suas experiências anteriores. 
Knowles, Holton III e Swanson (2009), ao falarem sobre aprendizagem de resultados, entendem 
que conforme o indivíduo amadurece, ele acumula experiências que podem servir como fonte 
de conhecimento e aprendizagem. Os autores defendem que o processo de aprendizagem faça 
uso das experiências do aprendente e que, neste contexto, o professor-facilitador ajuda o aluno 
a explorar sua bagagem para geração de aprendizado e também o incentiva a explorar suas 
experiências sob diferentes interpretações. 

Dewey (1963) já acreditava no importante papel das experiências anteriores na 
criação de aprendizado. O autor via na experiência uma força em movimento e dizia que ignorar 
as lições que alunos tinham a partir de suas experiências diárias era limitar o potencial da 
educação e também abrir portas para uma insatisfação frente ao que é aprendido. 

Nesta mesma linha do uso das experiências anteriores na construção do aprendizado, 
ao falar sobre o conceito de aprendizagem, Mezirow (1998) acredita ser “o processo de utilizar 
uma interpretação prévia para construir uma interpretação nova ou revisada do significado da 
experiência de alguém, para guiar futuras ações”.

Ainda como forma de explorar as experiências, mas agora no sentido da experiência 
vivida durante o processo de aprendizagem, orientada pela ação, em que o aprendiz é envolvido 
em atividades práticas para refletir sobre uma experiência específica, tendo em mente o que se 
esperava do processo de aprendizagem e do seu desenvolvimento pessoal, remete claramente aos 
princípios de Kolb (1984) para educação experiencial, que considera a criação do conhecimento 
um resultado da transformação de experiências. O autor chama a atenção para o fato de que 
aprendizagem experiencial não é um conjunto de técnicas e ferramentas para produzir um 
ambiente e experiências a partir das quais o aluno aprenderá, mas um processo que reúne os 
seguintes princípios:

- A aprendizagem deve ser entendida como processo;
- Toda aprendizagem é uma reaprendizagem, pois o aprendente sempre tem uma 
ideia inicial sobre o tópico. Assim, o processo depende da extração de crenças e 
ideias quanto aquele tópico, seguida de análise, teste e contextualização de novas 
ideias;
- O processo de aprendizagem é guiado por conflitos, diferenças e discordâncias;
- É um processo holístico;
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- A aprendizagem resulta da interação entre a pessoa e o ambiente e;
- Aprendizagem como um processo de criação (e recriação) do conhecimento, em 
oposição à transmissão de conhecimento13. 
Estes princípios norteiam o desenho do modelo de aprendizagem experiencial 

de Kolb (1984), que prevê a relação entre duas dimensões das experiências: aprendê-las e 
transformá-las. 

A dimensão “aprender” compreende a forma como o aluno pode compreender 
um ambiente ou aprender uma experiência - de forma concreta ou abstrata; na dimensão 
“transformar”, o aprendente opta pela forma através da qual quer processar informações e 
transformar experiências - a partir da reflexão ou ação. Com este modelo, Kolb (2005) apresenta 
a aprendizagem experiencial como um processo de construção do conhecimento que transita 
nestes quatro modos de aprendizagem, distribuídos em duas dimensões, e que deve ser aplicado 
conforme o contexto.

Por fim, a aprendizagem transformadora, nas palavras da UNESCO (2018), é aquela 
que prepara o aprendente a questionar e mudar seu jeito de ver e pensar o mundo. A ideia é 
promover pensamento crítico e disruptivo no aluno que será corresponsável pela criação de 
conhecimento.  

O caráter transformador desta aprendizagem está no que Mezirow (1998) chama 
de objetivo da educação como processo que, a partir da conscientização da subjetividade do 
indivíduo, promove emancipação, empoderamento, desenvolvimento do pensamento autônomo 
e, por fim, lhe garante o controle de sua própria vida. Essa conscientização apontada pelo autor 
é fruto da reflexão crítica que deve acontecer para que o aprendiz avalie as premissas e crenças 
que estruturaram a forma pela qual interpretou determinada experiência. Somente a partir desta 
autoavaliação, o aluno poderá agir sob nova perspectiva e, com o passar do tempo, transformar-se.

Brunstein, Godoy e Silva (2014), ao avaliarem inúmeros relatos de atividades 
voltadas à EDS, reúnem os pressupostos da reflexão crítica e da aprendizagem transformadora 
no seguinte quadro:

Reflexão Crítica Aprendizagem transformadora

- Parte de um dilema desorientador;
- Pressupõe autorreflexão e avaliação crítica 

de crenças;
- Reexamina estrutura, pressupostos e valores;
- Engaja em novos papéis, relações, até 

mesmo em planos de ação;
- Aquisição de novas habilidades;
- Construção de novas competências.

- Potencializa ação individual e coletiva 
contra um sistema opressor;

- Fomenta mudança na cultura, na política por 
meio de uma ação transformadora;

- Desenvolve competências comunicativas 
para negociar significados e objetivos.

Quadro 1 - Reflexão crítica e da aprendizagem

*Fonte: Brunstein, Godoy e Silva, 2014

13 Tradução nossa (KOLB, 1984)
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3.2.3 Pesquisa 

Uma das abordagens da importância da pesquisa na educação para desenvolvimento 
sustentável é a geração e disseminação de conhecimento. Idealmente, através da pesquisa as IES 
contribuem imensamente com o desenvolvimento local e global, além de apresentarem formas 
responsáveis de gestão, produção e consumo, por exemplo, que permitem o desenvolvimento 
socioeconômico associado ao cuidado com o meio ambiente. 

Associadas a este conhecimento, Karatzoglou (2013) destaca as possibilidades 
das escolas em coordenarem o engajamento de autoridades locais e outros stakeholders 
(empresas e a própria sociedade) no desenho e implementação de iniciativas regionais 
para a sustentabilidade. O autor ainda sugere que as universidades atuem como centros de 
desenvolvimento para a sustentabilidade como ciência (conforme declarado pela UNESCO na 
DEDS, 2005), estabelecendo um novo campo científico, definido pelos problemas que aborda.

O alcance público da universidade é visto por Brunstein, Godoy e Silva (2014) 
como mais um resultado direto de suas pesquisas. Ou seja, a extensão da universidade para a 
comunidade local, que aplica o conhecimento na solução de problemas do seu entorno e seu 
grande potencial de influenciar as práticas sustentáveis. 

Karatzoglou (2013) sugere a criação de um centro de pesquisa especializado 
(Regional Centers Expertise - RCE) como uma maneira de garantir o olhar holístico para a 
sustentabilidade, aumentando o potencial de desempenho efetivo da IES rumo à educação para 
sustentabilidade. De acordo com o autor, o centro de pesquisa caracteriza-se pelo estabelecimento 
de redes e alianças com outros atores locais, atuando como ponte entre os interesses e contextos 
dos múltiplos stakeholders regionais na criação de soluções inovadoras e impulsionando ações 
em todas as dimensões do desenvolvimento sustentável (social, econômica e ambiental). 

Na visão de Karatzoglou (2013), os RCEs oferecem ainda um benefício adicional 
que é o potencial de guiar o desenho curricular para a EDS sob a ótica da integração de temas, a 
partir de sua experiência em conectar teoria e prática, com pensamento crítico e olhar orientado 
à resolução de problemas.  

Por outro lado, cabe um alerta apresentado por Springett e Kearings (2001) quanto 
ao impacto das pesquisas nas práticas de avaliação de professores que, por consequência, dita o 
foco destes ao buscarem maior visibilidade e melhor desempenho no mundo acadêmico. Foge-
se aqui da análise da pesquisa como geração e disseminação de conhecimento especificamente 
em sustentabilidade e aborda-se pesquisa acadêmica como um todo. A prática dominante nas 
universidades é a avaliação de professores conforme sua produção científica, dando a esta um 
peso diferenciado se comparado à sua atividade de ensino. Assim, não há, de forma geral, 
incentivo ao desenvolvimento do professor no que tange a repensar o currículo dos cursos, 
suas metodologias ou iniciativas rumo a diferentes experiências de aprendizagem, elementos 
indispensáveis à transição para EDS, sob os princípios da DEDS. 
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A propensão da universidade à pesquisa pode ser verificada a partir de declarações da 
instituição e do apoio financeiro a projetos de pesquisa (BRUNSTEIN, GODOY e SILVA, 2014). 
Isso significa dizer que o desenvolvimento de pesquisa científica voltada à sustentabilidade, 
como qualquer outra pesquisa, precisa receber o apoio da escola, e uma forma de identificar este 
suporte é a partir de documentos que refletem as grandes intenções da escola e, de maneira mais 
prática, os incentivos acadêmicos e financeiros para a realização destes trabalhos. Cabe lembrar 
que o incentivo à pesquisa não garante a realização de pesquisas aplicadas, que abordem temas 
do desenvolvimento sustentável, conectando-os às questões socioeconômicas, ao ambiente 
corporativo, à criação de políticas públicas e a todas as esferas que o tema contempla. 
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA

4.1 Objeto e estratégica metodológica

Este trabalho foi direcionado por seu principal objetivo de fazer um diagnóstico da 
presença do tema educação para o desenvolvimento sustentável na Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), no que tange às suas 
intenções, estratégias e práticas. Diante da magnitude e complexidade do tema, portanto de difícil 
quantificação (FREITAS e JABBOUR, 2011), optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, 
de cunho exploratório. A pesquisa qualitativa tem grande potencial para uma investigação e 
compreensão aprofundada das nuances de um fenômeno, que é diretamente influenciado pelo 
contexto em que o fenômeno está inserido.  

Shriberg (2002) entende que medidas puramente quantitativas têm poucas chances de 
mostrar progresso no campo da sustentabilidade e reconhece que a pesquisa qualitativa também 
revela um desafio - de coletar dados relevantes que transcendam diversas áreas. No entanto, 
o autor acredita que “a chave é encontrar métodos para medição que sejam suficientemente 
flexíveis para capturar as complexidades organizacionais e suas diferenças, mas que também 
sejam suficientemente específicos a ponto de serem calculáveis e comparáveis”.(SHRIBERG, 
2002). Este é o desafio desta pesquisa.

Por tratar-se de um trabalho aplicado à FGV EAESP, tendo, portanto, um único 
objeto de estudo, entendeu-se que o estudo de caso seria a melhor forma de realizar um mergulho 
profundo no objeto e na realidade social, o que não acontece com levantamento amostral, como 
entendido por Martins (2008) .

No processo de definição do método optou-se pelo positivismo como aquele que 
melhor conduziria a pesquisa. Como autor positivista de destaque, com importante contribuição 
à metodologia de estudo de caso, Robert Yin (2009) guiou a estrutura do estudo. O contexto 
deste estudo é estabelecido pelos documentos da UNESCO com relação à EDS e o fenômeno 
do estudo identificado como a educação para sustentabilidade na FGV EAESP. De acordo com 
o autor (2009), contexto e fenômeno estão intrinsecamente conectados, sendo, por vezes, um 
desafio aos pesquisadores identificar um separado do outro. Embora esta percepção de que 
enxergar ambos de forma independente seja relevante para a compreensão dos impactos do 
contexto no fenômeno e, por conseguinte, da reação deste, é fortemente recomendado que 
sejam trabalhados em conjunto ao longo da pesquisa. 

Optou-se por um estudo de caso único, em que a Escola é a principal unidade 
de análise, mas com enfoque incorporado pela exploração de duas unidades secundárias, 
sendo elas os cursos de graduação em administração de empresas (AE) e graduação em 
administração pública (AP). Esta escolha é justificada pelo fato dos programas terem focos 
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e orientações distintas, podendo apresentar evidências ou estágios divergentes quanto à EDS, 
sem, necessariamente, condizerem com o esforço institucional, mas que, certamente, impactam 
na análise da instituição como um todo. É importante esclarecer que ao longo do trabalho, 
houve especial cuidado para que as unidades secundárias não fossem, em nenhum momento, 
entendidas como o objeto da pesquisa, conforme alerta Yin (2009).

O desenho da pesquisa seguiu critérios de validação externa e confiabilidade 
sugeridos por Yin (2009). 

A validação externa acontece frente à aplicabilidade da pesquisa em outros estudos 
com o mesmo objetivo. Neste caso, este é um interesse da pesquisadora, uma vez que enxerga 
como contribuição deste trabalho, não só oferecer um diagnóstico à FGV EAESP, mas também 
propor um modelo de diagnóstico para outras instituições. Entende-se que ao desenhar cada 
etapa da pesquisa, foi mantido o caráter generalista do tema, refletido na triangulação de 
coleta de dados proposta, na estrutura do questionário e nas perguntas, permitindo assim, fácil 
aplicação a outros programas de graduação em administração, outras graduações, outras IESs 
ou em qualquer escola. 

A confiabilidade do processo é garantida pelo protocolo de estudo que define e 
delimita a ação do pesquisador e permite que outro pesquisador chegue a conclusões semelhantes 
ao realizar a mesma investigação na mesma instituição. No entanto, vale lembrar que pesquisas 
qualitativas são, em grande parte, dependentes da interpretação do fenômeno, baseada no 
ambiente como fonte direta dos dados, mas que têm no pesquisador seu instrumento chave 
ao atribuir valor e significado ao processo. Ou seja, o protocolo garante a confiabilidade da 
pesquisa, mas a subjetividade do trabalho qualitativo permanece a partir de indução e dedução 
presentes na análise dos dados. 

Neste sentido, a triangulação da fonte de dados e o processo de avaliação 
estabelecido para esta pesquisa (detalhados nos próximos itens) visam não só, e principalmente, 
a identificação de intenções ou iniciativas voltadas à EDS, mas também a minimização da 
subjetividade dos achados deste trabalho. 

4.2 Composição dos dados

Com o objetivo de promover análise mais completa e apurada, optou-se por um 
modelo de triangulação dos dados, que foram obtidos de fontes múltiplas. Assim, os instrumentos 
de coleta foram entrevistas, documentos, entrevista em grupo, conversas informais e observação 
de artefatos físicos, elencados em seguida. 
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4.2.1 Entrevistas 

Foram realizadas nove entrevistas com gestores da FGV EAESP, responsáveis por 
diferentes áreas, incluindo os cursos de AE e AP. Os departamentos abordados, seguidos do 
número de entrevistados foram: 

- Diretoria (1) - diretor acadêmico 
- Coordenação Graduação AE (2) - coordenador atual e anterior
- Coordenação Graduação AP - coordenador atual (apesar de ter sido programada 
entrevista com o coordenador anterior, não foi possível realizá-la)
- Coordenadoria de Avaliação Institucional (1) 
- Coordenadoria de Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem (2)
Estas entrevistas exploraram a escola como ponto de oferta da educação. No lado da 

demanda foi realizada uma entrevista com o presidente do Diretório Acadêmico - que representa 
os dois cursos - e um entrevista em grupo com alunos de ambos os programas (três alunos de 
AP e dois de AE). 

A partir de um questionário formulado especificamente aos alunos, o entrevista em 
grupo visava buscar evidências de práticas relacionadas à educação para o desenvolvimento 
sustentável na EAESP. Os alunos foram escolhidos aleatoriamente. Os participantes foram 
convidados pelo Diretório Acadêmico, mas não são membros do mesmo e juntaram-se ao 
entrevista em grupo aqueles que tiveram interesse e disponibilidade.

Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados que 
tinham ainda a liberdade de não responder às perguntas, conforme seu julgamento. Em respeito 
aos entrevistados seus nomes não serão revelados. 

4.2.2 Documentos 

Na tentativa de uma análise transversal dos temas de EDS e de suas diferentes 
possibilidades de manifestação na escola, optou-se por agregar alguns documentos públicos 
e outros cedidos pela instituição, incorporando-os à pesquisa como dados secundários, que 
permitiram corroborar e valorizar as evidências encontradas a partir das entrevistas. São eles:

- Missão e Visão da escola (encontrados no site da EAESP);
- Projeto Pedagógico da Graduação em Administração de Empresas - versão de 
janeiro de 2013 (fornecido pela Coordenadoria);
- Projeto Pedagógico da Graduação em Administração Pública - versão de 
setembro de 2011 (fornecido pela Coordenadoria);
- Relatório SIP - Sharing Information on Progress - referente aos Princípios de 
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Educação Executiva Responsável (PRME), versão de 2016, disponível no site 
PRME;
- Relatório EFMD - European Foundation for Management Development -  
submetido pela EAESP em 2016 para acreditação (cedido pela escola);
- Relatório AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business - 
submetido pela EAESP em 2014 para acreditação (cedido pela escola);
- Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - submetido pela EAESP ao MEC 
em 2015 (cedido pela escola).
A escolha desse material se deu pelo fato de representarem o compromisso declarado 

pela escola em diferentes órgãos e, que por isso, norteiam sua estratégia e práticas podendo 
revelar políticas e ações voltadas à sustentabilidade. 

4.2.3 Artefatos físicos

Como avaliação de artefatos físicos, sugerida por Freitas e Jabbour (2011), a 
observação do ambiente da escola com olhar atento às instalações, gestão e utilização de recursos, 
consumo, reciclagem e descarte de materiais, por exemplo, foi de absoluta importância para a 
identificação e busca de características de um campus verde, sob a perspectiva da operação da 
escola, conforme recomenda a UNESCO.

No intuito de fazer uma análise mais completa da operação da escola, foi realizada 
uma conversa informal com o engenheiro da Diretoria de Operações (DO) da Escola sobre 
as medidas e práticas que garantem maior sustentabilidade ao dia a dia do campus. Os itens 
abordados nesta exploração incorporaram aqueles expostos na revisão teórica do presente 
trabalho e as informações submetidas para confecção do relatório GHG.

4.3 Definição do roteiro das entrevistas

O design do questionário baseou-se na indicação de Yin (2009) para a estruturação 
de perguntas. O autor propõe cinco níveis de perguntas adequadas para os diferentes tipos 
de estudo de caso. Em se tratando de um caso único, a ideia é trabalhar com dois níveis de 
perguntas, como categoriza o autor. Um deles refere-se às perguntas específicas que são feitas 
aos entrevistados. Estas são pautadas pelas grandes questões as quais o estudo de caso se propõe 
investigar (perguntas de nível dois), ou seja, é o raciocínio por trás das perguntas. 

Nesta linha, o questionário que guiou as entrevistas com o público selecionado foi 
dividido em grupos que cobriam o contexto, as grandes questões da EDS e o desempenho da 
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Escola. Os grupos serviram como mapa mental para a entrevistadora, associando as perguntas aos 
objetivos investigativos ao qual cada uma delas pertencia. Assim, supunha-se que as respostas 
trariam evidências relacionadas ao objeto do seu respectivo grupo. Algumas questões eram 
abrangentes, ou seja, diziam respeito à Escola e outras direcionadas aos cursos de graduação em 
administração de empresas e administração pública. Os conjuntos de perguntas eram: 

- elementos que direcionam a educação (os drivers) - o contexto da educação;
- grandes intenções - elementos que conduzem a estratégia da EAESP;
- gestão - práticas de gestão que refletem a estratégia;
- ensino, aprendizagem e pesquisa – desempenho/práticas nestas três dimensões;
- desempenho - percepção dos entrevistados quanto ao desempenho da escola. 
Na tentativa de evitar qualquer tipo de influência sobre os entrevistados ou direcionar 

suas repostas, as perguntas foram o mais amplo e generalistas possível, de maneira a fazer com 
que o entrevistado tivesse dificuldade, ou idealmente não conseguisse, identificar o tipo de 
investigação proposta. Não houve menção de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade.  
As perguntas usadas estão no Anexos II e III. 

É importante ressaltar que por se tratar de um questionário semiestruturado, 
por vezes a entrevistadora acrescentou perguntas que se fizeram pertinentes no contexto da 
entrevista ou de caráter mais específico à atuação do entrevistado. 

Os entrevistados foram orientados a responder conforme sua percepção dos 
elementos abordados e não de acordo com as declarações oficiais da Escola. No entanto, é 
importante reforçar, que ao falarem como gestores da IES e, portanto, representantes da mesma, 
há a possibilidade entre a sobreposição da percepção dos indivíduos e das visões da escola. 

A partir de uma breve revisão de estudos similares realizados no Brasil e no 
mundo (SHIBERG, 2004, CARVALHO, 2011) foi possível perceber que ao avaliarem EDS 
nas IES, os autores apoiaram-se em questões bem mais objetivas, não tão amplas e bastante 
específicas, inclusive usando exaustivamente a palavra “sustentabilidade”, apesar das diferentes 
compreensões do termo e percepções do assunto. Como mencionado anteriormente, a autora 
do presente estudo preferiu não contar com nenhum termo peculiar, no intuito de evitar 
direcionamento das respostas. Assim, toda a estrutura do questionário e as perguntas foram 
definidas pela pesquisadora sem seguir uma ferramenta ou modelo existente. Daí a proposta de 
um novo modelo de diagnóstico. 

4.4 Análise de dados 

O denso processo analítico começou com uma redução dos dados coletados a 
partir da codificação dos achados. Esta estratégia não se propôs, no entanto, a simplificar o rico 
material oriundo da pesquisa, como na prática “codificando e recuperando” apresentada por 
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Coffey e Atkinson (1996). Pelo contrário, o propósito da codificação foi expandir transformar 
e reconceitualizar os dados, diversificando as possibilidades de apreciação, como exemplificam 
os autores. Segundo eles (1996), nesta abordagem os códigos acabam por abrir espaço a 
questionamentos que permitam ao pesquisador qualitativo identificar e fazer novas especulações 
quanto aos elementos imersos nos dados. Ou seja, este modelo, apontado por Coffey e Atkinson 
como de “complicador de dados”, proporciona um pensamento mais criativo, que vai além dos 
dados propriamente ditos. Diante da magnitude do tema, a pesquisadora acreditou ser esta a 
forma mais apropriada de interpretar o material coletado.

A mecânica da codificação foi orientada por uma sugestão de Yin (2009) de contar 
com as proposições teóricas da pesquisa. Isso significa seguir os objetivos do estudo de caso e 
seu projeto, baseados no contexto e na revisão teórica que delimitaram a pesquisa. Segundo Yin, 
estas proposições por terem determinado o plano de coleta de dados acabam por priorizar as 
estratégias analíticas. Assim, ao trabalhar as entrevistas, os primeiros códigos foram pensados 
com base nos conjuntos das perguntas e no que elas buscavam investigar, independente de 
quaisquer informações trazidas pelas respostas. 

A tabulação foi feita a partir de extração literal de termos, palavras e frases das falas 
gravadas. Esta etapa permitiu à pesquisadora identificar as grandes percepções trazidas pelos 
entrevistados, de forma mais conceitual. A codificação de cada pergunta, seguida de uma tela 
da tabulação, encontra-se nos Anexos IV e V deste documento. 

Os dados coletados no entrevista em grupo passaram pelo mesmo tipo de trabalho. 
É importante ressaltar que, apesar das perguntas feitas aos alunos terem sido diferentes das 
adotadas nas entrevistas individuais, os objetivos investigativos eram os mesmos, o que 
possibilitou a utilização dos mesmos códigos na primeira tabulação. 

Na fase seguinte fez-se necessário incorporar o contexto determinado pelos 
documentos da UNESCO e abrir espaço para os elementos e desafios identificados na 
revisão teórica. Ou seja, um olhar mais abrangente sobre os dados coletados. A ideia foi criar 
novos códigos (alguns se repetiram), mas com a finalidade de estabelecer constructos. Estes 
combinaram termos, interpretações e conceitos que emergiram da análise dos documentos, das 
entrevistas e dos códigos iniciais, na tentativa de expressar a riqueza da pesquisa. Destaca-se 
que, por vezes algumas atividades, disciplinas ou iniciativas foram inseridas em mais de um 
constructo. Isso porque a pesquisadora entendeu que tais práticas representavam mais de um 
elemento característico de EDS. Um bom exemplo são as disciplinas NIS e FIS que trazem forte 
caráter experiencial e, ao mesmo tempo, oferecem uma vivência bastante rica aos aprendentes. 
A decisão em repetir iniciativas em dois ou mais constructos deu-se a partir da análise criteriosa 
dos discursos dos entrevistados e aspectos abordados nos documentos, de forma a expor 
resultados condizentes com a realidade e não super ou subvalorizar as práticas identificadas,a 
partir de repetições e replicações de suas manifestações. 

Esta fase exigiu inúmeras leituras, ouvir novamente as entrevistas para utilizar-
se também das entonações dos entrevistados e apoio das anotações de campo. Abrir para 
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a magnitude do tema demandou muita criatividade (lembrando que as perguntas foram 
extremamente amplas), mas com respeito aos dados, uso de diferentes filtros – ou ausência 
deles – e flexibilidade. Inevitavelmente, neste momento deu-se início aos processos de indução 
e dedução. 

No início desta etapa, a pesquisadora definiu quinze constructos. Ao longo do 
processo de análise, considerou ser de suma importância abordar quatro deles – protagonismo, 
facilitador, sentido e meritocracia – separadamente. Assim, onze constructos compõem o 
panorama geral do diagnóstico da educação para desenvolvimento sustentável conforme 
princípios da UNESCO. Os constructos, com as ideias e elementos que englobam estão dispostos 
no Anexo VI deste documento.  

4.5 Resultados encontrados

O esforço da análise de dados foi orientado pelo conjunto de manipulações analíticas 
sugerido pelos autores também positivistas, Miles e Huberman (1994) que envolve: colocar as 
informações em séries, criar categorias em forma de matriz, identificar eventuais modelos de 
representação, acompanhar e tabular a frequência das ocorrências, examinar a complexidade 
das relações e suas evidências a partir das quantificações, buscando identificar correlações, 
disparidades, similaridades, eventuais padrões e relações de causa e efeito.

Uma comparação quanto ao número de ocorrências dos constructos nos documentos 
e falas permitiu avaliar a coerência entre as grandes intenções da escola e seu desempenho 
declarados nos documentos e relatórios e as percepções dos gestores e alunos quanto aos 
esforços de implementação e à realidade atual observada. A soma das ocorrências trouxe um 
panorama das evidências da presença da educação para sustentabilidade na FGV EAESP e 
possibilitou identificar em quais áreas (representadas pelos constructos) a Escola está mais 
avançada em sua jornada para EDS.

Com relação à atualidade dos dados, é importante ter em mente que os relatórios 
cobrem períodos de dois anos (PRME - entre 2015 e 2016), quatro anos (PDI - entre 2014 
e 2017) e cinco anos (EQUIS, entre 2012 e 2016 e AACSB, entre 2009 e 2013), os projetos 
pedagógicos refletem os princípios, visões e objetivos dos cursos, orientando sua estratégia, 
mas nem sempre refletem a realidade atual (o projeto de AE consultado foi atualizado em 2013 
e o de AP data em 2011) e que as entrevistas trouxeram a perspectiva de hoje. Assim, esta lacuna 
temporal deve ser levada em consideração na interpretação dos resultados aqui apresentados. 
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4.5.1 Manifestação dos princípios de EDS

O gráfico abaixo mostra a totalidade das menções que pertencem a cada um dos 
constructos (ressalta-se que algumas cabem em múltiplos constructos – isso será abordado mais 
para frente) e a quebra deste valor em apontamentos oriundos dos documentos e das falas.

Gráfico 1 - Quantificação contructos em documentos e falas.
Elaborado pela pesquisadora com base nos achados. 

Deixando, por ora, as evidências que o conjunto de construtos traz para a constatação 
de elementos de educação para sustentabilidade na FGV EAESP e sua contribuição para o 
contexto geral - que serão discutidas mais adiante -, cada constructo (cada barra) será explorado 
individualmente abaixo, apresentados em ordem alfabética.

A apresentação dos resultados é acompanhada por extratos das falas mais representativas 
na análise, sendo os gestores identificados pela letra “G” e os alunos pela letra “A”. 

• Competências 
Este constructo combina as principais competências que a Escola se propõe a 

desenvolver nos alunos identificados nos documentos e nas falas. Duas perguntas específicas 
induziram os entrevistados a falarem sobre competências - uma sobre as características do 
líder do futuro e outra sobre a contribuição da Escola na transformação do indivíduo - o que 
explica a elevada ocorrência do tema. Um simples olhar para o gráfico acima traz a ideia de que 
os elementos englobados por este constructo, se comparados com os demais, podem revelar 
fundamentos da EDS na instituição. 

As competências mais destacadas foram pensamento crítico, capacidade analítica, 
habilidade para reflexão, competência de resolução de problemas, empatia e autoconhecimento. 



54

Competências de bastante relevância na percepção da UNESCO (2018) ao falar de como os 
indivíduos devem ser preparados para entenderem e saberem reagir às adversidades de um 
mundo global. Trinta e nove por cento das falas trouxe ética, “aprender a pensar” e reflexão 
de forma afirmativa como um reconhecimento de que a Escola faz isso e não apenas como 
habilidades a serem alcançadas na educação de qualidade. 

Em seu programa de acompanhamento das aprendizagens dos alunos - Assurance 
of Learning (AOL) - ambos os cursos de graduação têm programadas medições com relação ao 
pensamento crítico, pois é apontado como um objetivo de aprendizagem. 

As chamadas habilidades cross ou soft skills (como classificadas pelos entrevistados), 
compreendidas pela pesquisadora como competências comportamentais, foram bastante 
apontadas como mais importantes até que o próprio conhecimento técnico. Ainda dentro deste 
universo do comportamento, a capacidade de escuta foi abordada por parte dos gestores como 
indispensável num mundo tão heterogêneo e cheio de conflitos. 

“Formação ética. Aluno saber identificar um dilema ético. Formação das 
habilidades cross... Pensamento lógico. Comunicação em outras línguas”. G1

“Precisa ter a preocupação nas pessoas, consciência de si, do impacto que sua 
ação causa nas pessoas, nos grupos, nas instituições - soft skills. Total necessidade e demanda 
para isso. E isso é uma mudança. Porque graduações ainda são muito conteudistas - passar 
conhecimento informação - e isso não vai ter tanta relevância. Precisa diminuir isso e aumentar 
soft skills”. G5

“...a partir de todas as experiências que oferece a um aluno, esta competência de 
saber pensar, continuar a aprender... não só competências técnicas em administração. Ensinar 
a pensar e esta capacidade analítica”. G2

• Conteúdo
A ONU aponta pesquisa como essencial ao desenvolvimento de conhecimento 

para o avanço do desenvolvimento sustentável. A FGV EAESP é tida como polo de geração e 
disseminação de conhecimento em administração e por isso a prática da pesquisa é altamente 
valorizada na escola, o que pôde ser verificado em detalhes nos documentos.

Ao serem questionados sobre o papel da pesquisa na formação dos líderes, os 
entrevistados tiveram diferentes opiniões que podem ser separadas em 3 abordagens: 

- Reconhecem a relevância da pesquisa como produção de conhecimento, 
inclusive contribuindo com o desenvolvimento do professor que acaba levando este 
conteúdo para a sala de aula; 
- Enxergam a importância da pesquisa, mas defendem que seja uma pesquisa 
aplicada e não puramente científica. Um terço dos relatos trouxe manifestações 
negativas quanto à aplicabilidade do conhecimento gerado pela pesquisa, 
questionando se, de fato, os centros de estudos estão garantindo esta conexão com 
a prática. A própria Escola reconhece, através de seus relatórios, a necessidade de 
fomentar pesquisa aplicada e que acarrete impacto; 
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- Por parte dos alunos, veio a baixa percepção da relevância da pesquisa e da 
dimensão de sua presença na Escola. Os alunos de AE disseram não ter tido qualquer 
contato com pesquisa. Já os alunos de AP demonstraram maior familiaridade com 
o tema. Uma das entrevistas apresentou o dado de que das 30 bolsas de iniciação 
científica oferecidas pelo GVPesquisa, 27 são para alunos de AP e apenas três para 
os de AE.
De uma forma mais geral, conteúdo apareceu como necessidade de abrangência de 

temas, excelência no ensino e liberdade de escolha de áreas de concentração (em respeito ao 
princípio de autonomia do aluno, que dialoga com a ideia de protagonismo).

“...ver na pesquisa, no processo de pesquisa o elemento de aporte de conhecimento 
e possibilidades de intervenção na realidade muito forte”. G4

“Contribuição da pesquisa para a formação dos líderes é muito pequena. A pesquisa 
estava com muita ênfase em pesquisa puramente acadêmica, sem contribuição para a sociedade, 
para a liderança. Pesquisa de impacto social - fundação está olhando para isso”. G2

• Diversidade
O reconhecimento de que a presença da diversidade é indispensável a uma educação 

completa é unânime. O tema aparece tanto nos esforços - e conquistas - da FGV EAESP em 
aumentar a diversidade entre alunos, tais como a realização do vestibular em outros estados do 
país, utilização do ENEM, oferta de bolsas de estudos por necessidade, abertura das turmas de 
graduação noturna e em inglês, dentre outros, quanto nos relatos da riqueza em aprender em 
um ambiente diverso. As trocas e discussões desenvolvem nos alunos capacidade de lidar com 
e respeitar o díspar e ter compreensão mais ampla das diferenças.

A Escola fundou a Comissão de Cultura e Diversidade, subdividida em dois 
Comitês, sendo um deles o de Diversidade, que tem como objetivo endereçar as questões 
associadas ao tema, desde a promoção de eventos e discussões, até o apoio a alunos, professores 
e funcionários para lidarem com a diversidade, uma vez que cada vez mais ela faz parte do dia 
a dia da instituição. 

Ao citar diversidade, a maioria dos entrevistados mencionou os coletivos existentes 
na escola - XX de novembro (negros), Candances (feminista) e Delta (LGBT) - não só como 
um exemplo da presença da diversidade da FGV EAESP, mas também como uma oportunidade 
de engajamento. Os coletivos são iniciativas dos alunos que surgiram como fenômeno nas 
universidades e representam, na visão de um entrevistado, uma forte pressão para a escola 
caminhar com questões que avançam lentamente no campo institucional com relação à 
diversidade.

“A Escola não pode ser porta voz de uma visão única de mundo. Criar um espaço 
em que a diferença seja respeitada e a convivência seja administrada para que os embates que 
eventualmente ocorram sejam num clima de respeito e construção coletiva”. G3

“Fica bem claro aqui na GV, por exemplo, desde que entraram bolsistas 
principalmente em AP, ficou muito claro no debate não só acadêmico, mas extra-acadêmico e 
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dentro da sala de aula ficou muito diferente. As ideias são diferentes, as pessoas têm perspectivas 
diferentes, a maneira como enxergam a realidade de forma diferente...Vem um pouco com um 
“quezinho” de peculiaridades e isso influencia bastante”. A1

• Desempenho e gestão
O constante acompanhamento dos resultados da escola como um todo é de suma 

importância para a garantia do desenvolvimento contínuo da excelência, revisão de processos e 
práticas e realização de ajustes.  

A Escola conta com diversas instâncias articuladas de auto avaliação: Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), as atividades do Conselho de Gestão Acadêmica (CGA), a auto 
avaliação discutida no planejamento estratégico anual com o International Advisory Board 
(IAB), e a auto avaliação periódica dentro dos processos de acreditação da Escola. 

As diretrizes de avaliação seguem as orientações do Ministério da Educação (MEC), 
das acreditadoras internacionais e das comunidades interna e externas, com destaque para os 
ex-alunos. 

A autoavaliação de seu desempenho acontece a partir da avaliação de professores e 
disciplinas, da medição dos objetivos de aprendizagem, acompanhamento dos egressos e geração 
de conhecimento através das pesquisas. Cada apreciação segue uma estrutura e processo.

Embora não ideais, alguns mecanismos de medição de resultados fazem parte 
deste acompanhamento da escola por estarem vigentes no sistema de educação. No âmbito da 
graduação, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) avalia o rendimento 
dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, habilidades 
e competências adquiridas em sua formação, que, na prática, resume-se a uma medição de 
retenção de conteúdo. Este tipo de apreciação não condiz com os propósitos da educação para 
sustentabilidade e certamente não reflete a realidade integral dos alunos da FGV EAESP. No 
entanto, é uma exigência nacional e a escola está sujeita a isso. Numa forma de reconhecer o 
aluno que apresenta bom resultado e gerar impacto, a Escola oferece bolsas de estudo em seus 
programas Stricto Sensu aos mais bem colocados no ENADE, que são aprovados nos processos 
de admissão e continuam seus estudos na instituição. 

Internacionalmente, a chancela da excelência se dá a partir das acreditadoras 
AACSB, EQUIS e AMBA, que realizam avaliações periódicas e holísticas da escola. O fato de 
a escola ter recebido estes selos a coloca numa trilha de avaliação e aprimoramento contínuos 
para que tais reconhecimentos não sejam perdidos. Além disso, ter a tríplice coroa - ou seja, 
ser acreditada pelas três instituições - coloca a escola num restrito ambiente que concentra as 
melhores escolas de negócios do mundo, trazendo visibilidade e oportunidades para a FGV 
EAESP que, na sequência, influenciam positivamente na qualidade de suas práticas. 

O processo de Garantias de Aprendizagem (AOL Assurance of Learning), por 
exemplo, é uma formalidade que foi introduzida por recomendação da AACSB e hoje faz parte 
do dia a dia da escola. Avalia-se o resultado do processo de aprendizagem; não avalia disciplinas, 
alunos e nem os professores. O processo de Garantias de Aprendizagem tem por fundamento a 



57

avaliação dos resultados, a fim de promover a responsabilização e o contínuo aperfeiçoamento 
do ensino & aprendizagem nos programas. 

As formas de medir os resultados da Escola mirando sua excelência acadêmica 
foram igualmente mencionadas por documentos e falas, o que mostra coerência. Entrevistados 
também compartilharam a percepção da legitimidade destes mecanismos, no sentido de 
quanto estas medições de fato refletem a realidade da formação ou impacto no indivíduo e 
da geração e disseminação do conhecimento. Ao contrário da maioria dos mecanismos de 
avaliação, percebem a contribuição das acreditadoras numa abordagem mais de orientar o 
desenvolvimento, agregando, portanto, mais valor à instituição, mas acreditam fortemente 
num acompanhamento mais profundo de egressos e sua atuação na sociedade. O impacto ao 
qual refere-se aqui é tanto o impacto do indivíduo, quanto da instituição em si. Por exemplo, 
reconhecer atividades empreendedoras e geração de empregos, desenvolvimento de patentes, 
consultorias, dentre outros. 

Os depoimentos dos gestores foram carregados por temas como inovação, 
diversidade, conexão com a prática, internacionalização, o “aprender a pensar”, e isso leva a crer 
que, se aqueles que ocupam tais posições na instituição compartilham do entendimento de qual 
devem ser suas práticas de educação, pelo que são influenciadas e qual o resultado esperado, 
haverá um movimento interno de desenvolvimento de novos mecanismos de acompanhamento 
de resultados e reconhecimento da excelência, condizentes com a integralidade da formação a 
que se propõe na EDS. 

“Formalmente são os rankings, CAPES, ENADE, guia do estudante que constroem 
suas métricas. Para nós a excelência aparece quando vemos as posições que nossos egressos 
estão ocupando em termos de intervenção social. Sabendo que não estão apenas trabalhando, 
mas mudando ambientes e interferindo na vida das pessoas, sabemos que estamos dando uma 
boa formação. Acompanhar o crescimento profissional do egresso”. G4

“Ensino, pesquisa e extensão. Bons professores, boa qualidade de pesquisa, 
formar pessoas importantes no mercado. Pesquisa internacional. Projetos, projetos aplicados, 
consultoria que nossos professores também participam. FGVcenn com a incubadora de 
empreendedorismo, que depois vai gerar emprego. Vários indicadores que mostram a 
capacidade da escola”. G7

• Educação e princípios
Este constructo combina a missão, visão e princípios da Escola, declarados nos 

documentos analisados; os entendimentos dos entrevistados sobre o papel de uma escola na 
formação de líderes; percepção da sua missão na prática; além de uma leitura do perfil dos 
egressos quanto ao seu comprometimento com o futuro; e da influência da escola na transformação 
daqueles que por lá passam. A extensão deste constructo, resultado da combinação de algumas 
perguntas do questionário e cruzamento de assuntos, justifica sua representatividade no gráfico. 

Dentre os pontos da missão da FGV EAESP, uma das perguntas abordou 
especificamente “desenvolver e disseminar conhecimentos no terreno dos negócios públicos e 
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privados, que melhorem a qualidade de vida das pessoas e colaborem com o desenvolvimento 
socioeconômico do país” e, de maneira geral, os entrevistados concordam que esta contribuição 
está acontecendo, seja por pesquisa, inclusive com possibilidade de influenciar políticas públicas, 
pela entrega à sociedade de indivíduos com uma base sólida, capazes de atuar nas mais diversas 
áreas e de gerar impacto, e até mesmo pela atuação de seus professores no mercado levando 
importantes debates para a sociedade. Os relatórios submetidos pela Escola às acreditadoras 
internacionais também relatam tais pontos. 

Nesta linha, devido à direta conexão com o objeto de estudo deste trabalho, vale um 
olhar mais criterioso à atuação do Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGVces) da FGV 
EAESP e sua enorme relevância nacional. O centro foi um dos mais citados como exemplo da 
presença de pesquisa aplicada dentro da escola. Dentre incontáveis contribuições, o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) e o programa Brasileiro GHG Protocol aparecem como 
marcos desta contribuição. O envolvimento do FGVces com empresas e com a comunidade, 
sempre endereçando questões ambientais e de desenvolvimento sustentável tem forte impacto 
no país e alcance internacional. 

Com relação aos egressos, a partir das conversas realizadas, entende-se que sim, a 
Escola promove uma graduação completa (conforme modelo vigente), não só pelo conhecimento 
construído ao longo do curso, mas principalmente enriquecida pelas oportunidades de ampliação 
de seu repertório a partir de vivências e experiências extraclasse, que são uma realidade do dia 
a dia da Escola. Apesar disso, houve ressalvas sobre o comprometimento com o futuro por 
parte dos formandos. Aqui se discute principalmente a noção de um olhar menos individual 
e mais pautado pelo coletivismo, olhar para o todo com a intenção de gerar impacto positivo. 
Alguns defendem que esta é uma característica mais presente nos alunos de AE do que nos de 
AP, até mesmo pela própria natureza dos cursos. É importante, no entanto, esclarecer que este 
comportamento reflete também características pessoais de cada um, que são influenciadas por 
uma série questões externas à Escola. Mas entende-se que há uma vulnerabilidade da escola em 
promover no seu aluno uma reflexão quanto ao seu papel no mundo. 

Neste sentido, a Escola não estaria falhando em sua missão de contribuir com o 
desenvolvimento socioeconômico do Brasil, baseada na excelência de seus alunos, mas também 
não estaria potencializando sua capacidade de impactar e transformar o e a sociedade.

“...o contexto socioeconômico no Brasil, na sociedade em que vivemos, seria uma 
educação que tentasse diminuir uma desigualdade, que busque oferecer oportunidade para as 
pessoas, não só de conhecimento e sabedoria, mas uma habilidade de se conhecer, entender 
qual seu papel na sociedade e que possa expandir suas possibilidades. Dar na mão da pessoa 
para que ela possa desenvolver seu autoconhecimento e conhecimento de forma geral, para aí 
sim operar”. A2

 “Em AP alunos antenados em questões sociais, políticas - já entram assim, o 
curso ainda intensifica - forma pessoas que vão se envolver com questões sociais. Em AE 
isso se perdeu. Os poucos alunos de AE que pensam um pouco mais no todo já devem ter esta 
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característica pessoal ou foram influenciados por colegas. A escola não promove isso - o olhar 
para a sociedade”. G2

• Experiencial 
Apesar do entendimento compartilhado de que a melhor forma de se aprender 

é através da experiência, que pode ser observado pelo equilíbrio entre menções do tema em 
documentos e falas, houve relativamente poucas lembranças quanto a este quesito tendo em 
mente o caráter crucial da aprendizagem experiencial para a sustentabilidade. Ambos os cursos 
têm como princípio a aprendizagem ativa – que, conforme declarado nos projetos pedagógicos, 
ocorre a partir do “aprender fazendo” -, desenvolver, além do conhecimento, habilidades e 
atitudes e é incentivada pela integração da teoria com a prática e por projetos que possibilitam 
a aplicação do conhecimento na realidade das organizações.

As mesmas práticas foram trazidas pelos entrevistados e apontadas nos textos 
analisados e serão brevemente descritas abaixo. Julga-se necessário este detalhamento das 
iniciativas, por dialogarem fortemente com princípios da ESD:

- Conexão local: oferecida nos dois cursos, com focos um pouco distintos por 
conta dos olhares para gestão pública em AP e administração de empresas em AE, 
tem um só objetivo: levar os alunos a campo, geralmente explorando contextos 
socioeconômicos distintos de seus ambientes usuais, para terem contato com 
práticas de gestão - pública ou privada - diferenciadas. Os alunos vivenciam aquele 
ambiente a partir de um estudo de campo e são solicitados a submeter um relatório 
pós-imersão14;
- Oficinas (curso de AP): também se resumem à exploração in loco, mas miram 
desafios e experiências de gestores públicos nos níveis municipais, estaduais 
e nacional. Representam uma interface da conexão teoria e prática, a partir da 
aproximação entre a academia e os gestores públicos na discussão de sua atuação. 
Por estarem associadas ao conteúdo do semestre em que são oferecidas (são três no 
total), os desafios aos quais os alunos são expostos ficam mais complexos a cada 
edição e os aprendentes devem sempre apresentar caminhos que possam solucioná-
los15;
- Semanas de Imersão: também presentes nos dois cursos, resumem-se por duas 
semanas (uma de participação obrigatória e outra eletiva) que oferecem diferentes 
tópicos e experiências para que o aluno escolha o que mais lhe interessa. As atividades 
características são bastantes práticas - umas inclusive são projetos de consultoria 
realizados dentro das empresas revelando, portanto, elevado teor prático - outras 
abordam um tema central, por exemplo sustentabilidade que também promove uma 
visita de campo16. 

14Informações retiradas dos projetos pedagógicos 
15 Informações retiradas dos projetos pedagógicos dos cursos de AE e AP
16 Informações obtidas nos projetos pedagógicos dos programas de graduação
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- Formação Integrada para Sustentabilidade (FIS): disciplina eletiva que combina 
três grandes propósitos: emergência do sujeito, baseado na ideia de desenvolver 
indivíduos como agentes; colaboração e inovação como caminho para a mudança; 
e mudanças no paradigma da percepção e da interpretação da realidade. Os alunos 
desenvolvem um trabalho - projeto referência - em um grande grupo formado por 
todos os participantes da disciplina (cerca de dezesseis) para o qual definem o 
tema (sempre associado à sustentabilidade) e mergulham neste projeto ao longo 
do semestre num processo de criação orientado pela Teoria U, uma proposta de 
processo de mudança17;
- Formação Integrada para Liderança Empreendedora (INTENT): também 
uma disciplina eletiva em que alunos são apresentados a desafios reais vividos 
pelas empresas voluntárias e devem desenvolver soluções. Todo o aprendizado 
necessário ao trabalho é identificado, buscado e desenvolvido pelos alunos que 
fazem apresentações periódicas à empresa e somente na discussão dos projetos 
entendem se o conteúdo trabalhado e a abordagem pela qual optaram fazem sentido 
para dissolução daquele problema. A disciplina conta com um facilitador que 
trabalha questões de liderança sob a ótica do autodesenvolvimento, mas não discute 
conteúdo de administração com os alunos18;
- Negócio de Impacto Social (NIS): mais uma disciplina optativa em que os 
alunos vivenciam a realidade de uma comunidade carente que lhes apresenta um 
desafio a ser trabalhado como oportunidade de negócio. Os aprendentes passam o 
semestre tendo discussões sobre o tema em questão (por exemplo, reciclagem), o 
contexto da comunidade e se desenvolvendo como grupo para, em determinado 
momento passarem uma semana imersos na comunidade explorando e entendendo 
o ambiente em que o desafio acontece e para o qual deve ser proposto um negócio19;
- Experiência empreendedora: disciplina obrigatória de AE que requer dos alunos 
a criação de um plano de negócios. 
Algumas outras iniciativas da Escola e presentes no currículo da graduação também 

trazem traços de atividades experiências, mas não chegaram a ter expressividade nos relatos. 
Além disso, as demais disciplinas da grade dos cursos, apesar de não terem a aprendizagem 
ativa como foco principal, podem também envolver dinâmicas ou adotar didática experiencial. 
Por exemplo, cursos de negociação e comunicação e até mesmo discussões de caso, embora, 
na percepção de dois entrevistados, já não representem o ideal do experiencial perseguido hoje, 
não podem ser ignoradas. Por outro lado, os depoimentos de alunos e até mesmo de alguns 
dos gestores, confirmam que grande parte das aulas da FGV EAESP são bastante teóricas e a 
possibilidade de participação ativa dos alunos se resume às discussões sobre o conteúdo, quando 

17 Informações obtidas no relatório PRME
18 Informações obtidas a partir de conversa informal com funcionária envolvida na realização do INTENT
19 Informações obtidas a partir de conversa informal com professor do NIS
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há abertura por parte do mestre. Discussões estas mais presentes no curso de AP conforme 
relatos dos alunos entrevistados. 

Adicionalmente os alunos são incentivados a participarem de várias atividades 
extracurriculares como as entidades e empresas juniores que têm alto caráter experiencial 
promovendo o desenvolvimento dos jovens na íntegra. 

“Muito tradicional. Aula, discussão de casos, trabalhos em grupo. Isso é o grosso” G5
“Tem sim alguma matéria em cada semestre que tem atividades muito práticas. 

No primeiro semestre tem o projeto de marketing, no segundo tem em empreend - montar um 
negócio, mesmo sem ter ideia de tudo que é compreendido…, no terceiro semestre tem pesquisa 
de mercado”. A4 

“Parte prática que ajuda isso. Dossiês - o aluno é instigado a enfrentar uma 
realidade e produzir um relatório refletindo esta realidade como se ele fosse um decisor de 
política pública. Desafiado com poucas ferramentas a pensar nas respostas. Instigado a viver 
o papel do decisor do ponto de vista de entender uma realidade e lidar com esta realidade em 
superar algum problema”. G4

• Interdisciplinaridade
O tema como citação direta apareceu muito pouco tanto nos documentos quanto 

nas falas. Nos textos analisados a interdisciplinaridade aparece como um esforço da escola 
em oferecer disciplinas que tenham este caráter. Neste sentido, os documentos salientam uma 
disciplina cruzada de Matemática com o Instituto de Tecnológico Aeronáutica (ITA), disciplina 
de Direitos Humanos e Grandes Empreendimentos oferecida em parceria com a Escola de Direito 
da FGV, um curso de criação de Negócios Tecnológicos, os Projetos de Organização Local 
(POL) e o de Organização Nacional (PON) nos quais alunos fazem diagnósticos de empresas 
e propõem melhorias. As próprias áreas de concentração carregam a interdisciplinaridade por 
englobarem cursos e professores dos diferentes departamentos de ensino da FGV EAESP. É 
interessante notar que estas iniciativas dificilmente apareceram nas conversas com gestores e 
alunos.

Os mesmos exemplos abordados no item anterior foram identificados ao buscar-
se características de interdisciplinaridade nas ofertas da Escola, tanto nos documentos quanto 
nas entrevistas. No entanto, foram mencionados em maior número sob o guarda-chuva da 
aprendizagem experiencial e nem tanto como práticas de interdisciplinaridade. Observa-se que 
ambos os itens não foram contemplados de maneira direta nas questões que compunham as 
entrevistas. Isso leva a crer que pode haver uma falta de percepção quanto à interdisciplinaridade 
de algumas iniciativas, mas não significa, necessariamente, que ela não esteja presente.

Os relatórios às acreditadoras reconhecem esta vulnerabilidade da FGV EAESP 
ao declararem que haverá esforços para ampliar a presença da interdisciplinaridade na Escola. 

A interdisciplinaridade é fortemente recomendada pela ONU para a garantia de 
uma educação para desenvolvimento sustentável e de fato merece esta atenção por parte da 
instituição.
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“Tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as matérias se dialoguem 
de fato. Me parece que a dificuldade é na implementação, mas na formulação está certo”. A3

• Investimento e apoio
O baixo montante das referências sobre apoio e investimento pode ser justificado pelo 

fato de nenhuma pergunta ter abordado especificamente tais tópicos. O resultado apresentado 
reflete as citações dos entrevistados e, diante delas, buscou-se identificar elementos similares 
nos documentos. 

Fala-se bastante em investimento na formação e contratação de professores e em 
metodologias inovadoras de ensino – o que foi reforçado pelos depoimentos dos gestores. No 
entanto, ressaltam que, embora a Escola incentive o treinamento de professores, a procura 
ainda é muito baixa, sendo, em geral, sempre os mesmos a participarem. Entende-se que este 
comportamento pode ser decorrente do intenso foco da instituição em pesquisa, que tem papel 
primordial na avaliação do desempenho do professor e na sua movimentação de carreira na 
FGV EAESP. 

Houve também relatos sobre a liberdade que a Escola dá aos departamentos e 
professores para buscarem e implementarem novas práticas, além da flexibilidade quanto a 
trazerem seu perfil, sua didática para a sala de aula, o que se traduz em apoio, especialmente 
importante em se tratando de EDS que aposta em inúmeras experimentações, inovações e 
iniciativas. 

Alguns gestores manifestaram os constrangimentos estruturais tais como tecnologia 
no apoio às atividades da escola (programas de CRM, sistemas que atendam à demanda dos 
departamentos), falta de investimento em recursos (incluindo funcionários), dentre outros, que 
acabam por segurar potenciais avanços.

“Este é um valor da Escola, ter pessoas que discutem estes assuntos e valorizam 
o conhecimento de uma maneira geral. Independente da vertente mais acadêmicas ou mais 
geral. Abertura para as discussões dos temas complexos. vamos discutir, trazer atores externos, 
apresentar questões. Há uma certa liberdade de pensamento”. G6

• Impacto
A ideia de causar impacto a partir da atuação, por parte da Escola e de seus alunos, 

também é compartilhada por todos. É interessante notar que mais do que nas grandes intenções 
ou desempenho expressos nos documentos, as entrevistas trazem impacto como um ideal que 
permeia a graduação, tanto no dia a dia de algumas atividades, quanto como potencial dos 
egressos. 

Desde preparar alunos de comunidades carentes para o ingresso na instituição 
através do Cursinho FGV, passando pelas bolsas por necessidade (e as bolsas restituíveis), 
as disciplinas que olham para o entorno e promovem o olhar coletivo, a formação do aluno 
cidadão, finalizando pelas pesquisas, as possibilidades de gerar impacto a partir da FGV EAESP 
são inúmeras.

Os projetos pedagógicos de ambos os cursos se apresentam orientados por valores 
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de cidadania que envolvem a busca por resultados sob o guarda-chuva da ética, da honestidade 
e olhando o bem comum. Este parece ser um norte da Escola, mas alguns relatos alertam para 
a necessidade de intensificar estes esforços no curso de administração de empresas. Entendem 
que a própria lógica do mercado induz a um comportamento competitivo, mas que a escola 
pode ajudar a introduzir um pensamento mais humanista. 

Uma simples análise das falas no que tange aos exemplos de impacto mostra que 
abordam, em sua maioria, iniciativas ligadas à AP, novamente entende-se que talvez pela 
natureza do curso e pelo perfil de alunos que atrai. As práticas associadas a ambos os programas 
que se propõem a gerar impacto são as já exploradas disciplinas Conexão Local e de Negócio de 
Impacto Social (NIS). Não se pode deixar de lado, no entanto, que alunos das duas graduações 
podem escolher, dentro de seus créditos de eletivas, disciplinas do outro curso e que, se têm o 
princípio do impacto como seu, têm a oportunidade de trazer esta perspectiva para sua grade 
curricular. 

Numa abordagem específica sobre o comprometimento do aluno com o futuro, sem 
que fossem apontadas intenções de bem comum, olhar para o todo ou o próximo, a grande 
maioria dos entrevistados (com exceção de um) pontuou características de comprometimento 
com o coletivo e impacto na comunidade. Isso revela que, embora os próprios entrevistados 
tenham identificado debilidades na abordagem, ou talvez na implementação de atividades, 
cursos, iniciativas que promovam este olhar mais humanista, todos compreendem que este é o 
caminho para uma sociedade mais justa e inclusiva, como busca a educação para desenvolvimento 
sustentável. Ter pessoas com este entendimento na gestão da Escola, com possibilidades de 
fazer mudanças nas práticas dos cursos é um sinal positivo. 

“Em AE isso se perdeu. Os poucos alunos de AE que pensam um pouco mais no 
todo já devem ter esta característica pessoal ou foram influenciados por colegas. A escola não 
promove isso - olhar para a sociedade”. G2

“Quero sair capacitada para fazer as coisas que já faço de uma maneira mais 
legítima, com visão maior do todo, porque aqui é um microcosmo muito grande do todo... Atuar 
na minha comunidade. E sei que para atuar em outras comunidades com realidades muito 
similares preciso de legitimidade para fazer esta conexão”. 

“Preparando melhor nossos gestores. Através de nossos professores, projetos, 
formamos profissionais capazes e melhores para atuarem nas empresas. Alunos: nossos 
empreendedores, gerando empregos”. G7

• Stakeholders 
O papel dos stakeholders como parceiros no impulso à EDS na instituição parece 

ser pouco percebido. Além disso, os entrevistados citaram diferentes stakeholders internos e 
externos ao discutirem a relação da FGV EAESP com seus públicos. 

Os documentos não mencionam o termo especificamente, portanto não é possível 
assumir quais são seus stakeholders. Considerando stakeholders internos - alunos, funcionários 
e professores - nos relatórios define-se um pouco o corpo docente e como pretende-se treinar 
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e desenvolver, acompanhar o desempenho e modular a progressão de carreira. Ao falar dos 
funcionários há menção, em um dos documentos, de um futuro comprometimento com 
treinamento e novo plano de carreira. Por serem os alunos representantes do objeto central da 
escola, são bastante mencionados nos documentos, mas sempre como clientes, consumidores 
do serviço educação. Deixando de lado o caráter de atores que podem trabalhar juntos da escola 
no desenvolvimento de novas práticas. 

Nas relações internas destacou-se o caráter democrático de tomada de decisão da 
escola, que, dependendo da instância, conta com representantes dos corpos docente e discente 
na formação de órgãos colegiados. 

Ao explorar stakeholders externos, pode-se pensar em empresas, comunidade, ex-
alunos, pais e familiares dos alunos, órgãos públicos, reguladores e acreditadoras. Todos estes 
foram abordados nas respostas, mas nem todas as pessoas consideraram cada um destes. 

As empresas parecem as que mais são percebidas como stakeholders. Neste 
sentido, muito se falou delas como doadoras para o fundo de bolsas da Escola (que fomenta 
as bolsas) e como parceiras em pesquisa nos centros de estudos. Ao inverter o sentido da 
contribuição, percebe-se as organizações como consumidoras do conhecimento gerado pela 
escola e receptoras, ou seja, recrutadoras dos egressos. Este último ainda foi referenciado como 
entrega à sociedade.

Tanto para o curso de AE quanto para AP, empresas dos setores público e privado 
foram apontadas como parceiras na realização de atividades experienciais tais como as semanas 
de imersão, as conexões locais e nacionais e uma disciplina eletiva chamada GVniano ensina 
GVniano, na qual ex-alunos da FGV EAESP são convidados a realizar discussões com os alunos 
sobre liderança, desenvolvimento de competências e o dia a dia de um gestor. 

A Fundação Getulio Vargas, mantenedora da FGV EAESP, aparece como um 
stakeholder externo, que pode ser vista como uma alavancagem na pesquisa aplicada, uma vez 
que foi considerada, no início de 2018, o sétimo think tank do mundo. Apesar da forte conexão 
entre ambas, não ficou claro para a pesquisadora qual é a participação da Escola nesta conquista 
da FGV e nem quanto ela é beneficiada por este conhecimento gerado. Ao discutir com os 
participantes do entrevista em grupo sobre pesquisa, nenhum deles sabia a relevância nacional 
da FGV EAESP em pesquisa, tão pouco do reconhecimento da FGV como think tank.

Alguns dos documentos explorados trazem as escolas parceiras internacionais como 
stakeholders e elencam intercâmbio de alunos e professores, desenvolvimento de pesquisa e 
cursos em conjunto, benchmarking, dentre outros, como indicadores de uma rica contribuição. 
Da mesma forma, as acreditadoras não são vistas apenas como uma chancela de excelência, 
mas também como influenciadoras da mudança, da inovação e como ambiente de inspiração. 

Falas reconheceram vulnerabilidades nas relações com stakeholders, inclusive de 
comunicação e proximidade, apesar do forte potencial existente. É importante lembrar que, 
conforme explorado na revisão teórica deste estudo, um dos desafios em se implementar EDS 
nas instituições de ensino superior é a falta de percepção do valor agregado pela sustentabilidade, 
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por parte dos stakeholders. Os autores apresentados entendem que ao comunicar e mostrar este 
valor aos seus públicos, eles mesmos vão acabar por demandar este tipo de comprometimento 
da Escola, buscar (ou encomendar) pesquisa aplicada, esperar em seus egressos competências 
condizentes com os princípios da sustentabilidade e aportar a EDS na escola. Neste caso, a 
transição da Escola seria caracterizada por um processo outside in em que a demanda externa 
incentiva a adoção de práticas para o desenvolvimento sustentável. Este é um processo já vivido 
por muitas das organizações corporativas há alguns anos e que continua em voga, em que 
a sociedade começou a cobrar maior engajamento com questões ambientais e exigir que as 
empresas se responsabilizassem pelo impacto causado por suas atividades. 

“...desde que o curso foi fundado, procuramos os stakeholders para ajudarem 
a construir o curso. Avaliaram a grade curricular, fizeram a sugestões na grade. Temos a 
comissão de avaliação interna (CPA) que conta com representantes do mundo externo, tanto 
do mundo empresarial quanto do público e essa posição que nossos alunos vão ocupando 
no mercado, vai possibilitando que esta rede não apenas sobreviva, mas também se amplie. 
Relação extremamente positiva e de ganho mútuo. Relação de parceria mesmo”. G4 

“Muito variável. Em todos os sentidos é uma relação que precisa ser melhorada. 
Comunicação com professores, staff, alunos, empresas, ex-alunos. Temos conexões fortes, mas 
em todas há uma possibilidade de aprofundamento e desenvolvimento muito grande. Relação 
com ex-alunos passou por um fortalecimento. Relação com empresas, por exemplo, por meio 
das imersões, tem melhorado muito. Quantidade de projetos em parceria com empresas cada 
vez maior”. G3

“Tenta ouvir bastante os alunos. Mas por não ser uma universidade em que se vota 
no reitor. Tem uma estrutura diferente. Para que os alunos sejam ouvidos e consigam algo têm 
que estar muito bem articulados e acontece muito através do DA que tem o papel de fazer o 
meio de campo”. A1

• Vivências
A variedade de oportunidades e diversidade na oferta de experiências são 

unanimamente vistas como uma fortaleza da FGV EAESP, além de um excelente caminho a 
uma educação integrada, que contempla diversos aspectos da aprendizagem. 

Entende-se que quanto mais rica for a vivência durante a graduação, maior a chance 
de o aluno estar preparado para os desafios do mundo global. Uma questão de repertório, que 
contribui com a ideia de aprendizagem contínua e holística. 

A abundância de oportunidades da FGV EAESP foi identificada nas próprias 
disciplinas com caráter experiencial, na diversidade que começa a fazer parte do corpo discente, 
na participação em empresas juniores e entidades, na atlética, no Diretório Acadêmico, nas 
atividades extracurriculares como teatro e esportes, nos coletivos, nas palestras promovidas 
pela Escola e por alunos, no intercâmbio (tanto como possibilidade de estudar fora, quanto 
como a convivência com os estrangeiros que estudam na FGV EAESP), na aproximação com 
os centros de estudos, nas pesquisas, na aceleradora de empreendedorismo, etc.. 
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Embora este não tenha sido um tema tratado diretamente nas entrevistas - o que 
justifica uma ocorrência não tão alta se comparada com competências e impacto - emergiu em 
todas as falas como uma riqueza da escola reconhecida por alunos e gestores e está coerente 
com as grandes intenções apontadas nos documentos da FGV EAESP. Este aparente senso 
comum com relação à percepção das possibilidades de vivências existentes na Escola garante 
solidez ao caminhar rumo à EDS. 

Chamou atenção da pesquisadora o fato de que, apesar dos alunos reconhecerem a 
relevância das vivências para sua formação e concordarem que este é um ponto forte da Escola, 
todos relataram sentir dificuldade em participar de tudo o que gostariam, principalmente por 
conta da extensa grade curricular da FGV EAESP e da demanda por horas adicionais de estudo em 
casa e confessaram sentirem-se pressionados a envolverem-se em atividades extracurriculares 
para aproveitar o curso por completo. 

“A GV é um Hub de atividades, teatro, conexões, palestras, visitas em empresas 
e favelas, permite que alunos encontrem presidente de empresa e líder comunitária. Lugar 
vivo. Acelera experiências, numa fase super rica na vida do indivíduo. Depende, é claro. de 
engajamento dos próprios alunos. Mas vejo a escola, hoje, forte nisso”. G3

“A GV dá boas oportunidades de engajamento extraclasse, mas tem toda uma 
pressão em cima disso. Tenho entidades e atividades extraclasses que se você aluno não fizer, 
você não é um gvniano por completo”. A7

“Gostaria muito de me engajar nas coisas dos coletivos em si. Porque são coisas 
que estão ligadas necessariamente à minha vivência dentro da GV e minha permanência 
neste espaço. Mas aí tem a coisa de você não conseguir articular. Você vai abrindo seu leque 
conforme vai caminhando na GV. Pesquisa, estágio de férias. várias coisas que você gostaria 
de fazer vão aparecendo de fato e você nunca consegue dedicar um tempo para avaliar com 
calma onde quer focar sua energia. Como trabalhar para conseguir fazer várias coisas. A8 

“A escola é extremamente rica em questões de oportunidades. Além das aulas, os 
alunos têm a possibilidade de se envolverem com centros de estudos, pesquisa dos professores, 
DA, juniores. Tremenda oportunidade de amadurecimento com os coletivos…” G5

4.5.2 Contribuição dos constructos para a EDS na escola 

Explorando, desta vez, o total das evidências encontradas a partir das manifestações 
dos princípios englobados em cada constructo, buscou-se identificar quais deles estão mais 
presentes e apresentam maior solidez na trilha para a educação para o desenvolvimento 
sustentável. 

Para esta análise, os constructos estudados foram agrupados em: (i) alicerces da 
implementação da EDS na escola; (ii) meios; (iii) aceleradores; (iv) resultados, ficando da 
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seguinte maneira:
i) Alicerces: apoio e investimento, gestão e desempenho, educação;
ii) Meios: conteúdo, stakeholders, interdisciplinaridade; 
iii) Aceleradores: diversidade, experiencial e vivências;
iv) Resultados: competências e pensamento crítico e impacto.
O gráfico abaixo mostra a contribuição de cada cosntructo para a educação para a 

sustentabilidade na FGV EAESP.

Gráfico 2 - Contribuição para EDS
Elaborado pela pesquisadora com base nos achados. 

O radar resultante da quantificação da manifestação dos constructos nos documentos 
e nas entrevistas mostra o campo “resultados” como forte contribuinte da educação para 
desenvolvimento sustentável. A combinação entre o pensamento dos entrevistados quanto às 
competências que devem ser desenvolvidas em seus alunos mais o impacto que se espera da 
Escola e dos seus egressos na sociedade, e o julgamento que os mesmos entrevistados têm de 
sucesso nestes quesitos permite inferir que hoje a força da Escola no caminho para a EDS está 
nas competências desenvolvidas e no impacto da instituição. 

Outra ponta de destaque é o constructo “educação e princípios”, absolutamente 
relevante para guiar os processos da escola e sustentar suas práticas. No entanto, uma avaliação 
uma pouco mais aberta, do grupo “alicerces” que também contempla apoio e investimento, e 
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gestão e desempenho, mostra que ainda falta coesão entre os constructos de forma a respaldar 
a presença da EDS na FGV EAESP. 

O aparente balanço entre os constructos inseridos nos campos dos meios e dos 
aceleradores da educação para sustentabilidade, embora não demonstrem ser representativos no 
todo, mostra maior solidez para a jornada da escola. Lembrando parte dos princípios envoltos 
nestes constructos temos: prática, ação, experiências, diversidade, diferença, oportunidades, 
aplicação, conhecimento, etc. São princípios que se apoiam e vão construindo uma forte base 
para a transformação do indivíduo num agente de mudança, com potencial para, a partir de suas 
habilidades desenvolvidas, gerar impacto positivo no mundo e contribuir para a inclusão social. 
Entende-se que se estes constructos continuarem a caminhar juntos, a Escola de fato promoverá 
uma formação holística. 

4.6 Ensino e aprendizagem

Muitas das práticas de ensino e aprendizagem já foram abordadas no item anterior.  
No entanto, ao longo da análise dos dados coletados, fez-se necessário separar o entendimento 
quanto ao papel de professores e dos aprendentes para uma exploração mais profunda da 
metodologia que norteia estes atores e a realidade encontrada. As fontes dos dados foram as 
mesmas - entrevistas e documentos - e esta análise inclusive fazia parte da investigação inicial, 
mas a exploração dos achados revelou forte necessidade de maior atenção às informações 
apresentadas.

O objetivo da EDS é formar indivíduos autônomos, com potencial para tornarem-
se agentes de mudança (UNESCO 2005). Para isso, deve-se ensinar as pessoas a pensarem de 
forma analítica, refletirem, serem orientadas à resolução de problemas, identificarem as relações 
complexas entre sociedade e ambiente, dentre outras. 

Retomando os documentos da UNESCO e a revisão da literatura para este trabalho 
deste trabalho, educar para a sustentabilidade, mirando os objetivos de ensino listados acima, 
requer uma metodologia de aprendizagem centrada no aluno, orientada à ação e transformadora. 
Esta prática rejeita o tradicional modelo de educação, em que o professor é o detentor do 
conhecimento, o transmite de forma unilateral e o aluno deve absorver exatamente o que lhe foi 
passado. Este aprendizado não leva em consideração as experiências anteriores do aprendente, 
não o instiga a pensar e refletir, não gera competências, não potencializa o indivíduo e menos 
ainda o transforma. Mas ainda assim, é a pedagogia dominante no sistema educacional. 

A partir da consulta aos projetos pedagógicos das duas graduações, assume-se que 
a FGV EAESP está atenta à urgência da mudança, mas infelizmente os relatos mostram que, na 
prática, esta mudança é lenta.

O programa de administração de empresas declara seu engajamento com a 



69

aprendizagem centrada no aluno descrevendo os objetivos e práticas de trabalho de modo 
bastante similar à abordagem da ONU. Compartilha da intenção da educação centrada no 
aluno que busca formar um indivíduo autônomo, questionador, articulado e reflexivo, capaz 
de aprender continuamente. O documento discorre sobre a necessidade de responsabilizar 
o aluno por seu processo de aprendizagem, a partir da mudança da relação aluno-professor, 
que conta com a emergência do facilitador que vai guiar o aprendizado do aluno a partir de 
provocações, sugestões, estímulo ao envolvimento do aprendiz e, principalmente, o incentivo 
ao pensamento independente. Reconhece que esta é uma profunda mudança cultural. Para isso, 
defende “diferentes tipos e experiências de aprendizagem, além das aulas expositivas: método 
do caso; simulação (role playing); aprendizagem baseada na resolução de problemas (problem 
based learning); seminários; exercícios e debates, além das atividades monitoradas”.20.

Estas atividades pressupõem a aprendizagem ativa e, de fato revelam traços desta 
metodologia que é estimulada pela coordenação, mas a percepção geral, identificada nas 
entrevistas é de que o curso ainda tem uma abordagem muito teórica, centrada no professor.

Embora o projeto pedagógico de administração pública não esclareça a metodologia, 
menciona a alternância de meios de ensino e aprendizagem, em que há períodos de aprendizagem 
em sala de aula e outros de aprendizagem fora da sala de aula, que acontecem a partir das imersões 
profissionais e conexões nacional e internacional. Dentre as competências que o curso almeja 
desenvolver no aluno estão o pensamento autônomo, abordagem criativa e socialmente responsável 
frente aos problemas, lidar com complexidade, ambiguidade e mudança contínua, etc..21

Novamente, devido à natureza dos cursos e, até mesmo perfil dos alunos, conforme 
exposto por eles no entrevista em grupo, o debate é algo muito presente nas aulas de AP e, 
pode ser por isso que tenham a impressão de um curso bastante prático. Isso não garante a 
aprendizagem centrada no aluno, que valoriza as experiências anteriores do aluno e permite 
a construção do conhecimento, seguida da ação e transformação, mas certamente é um dos 
caminhos. 

A compreensão da necessidade de mudança no método e da importância em que 
a aprendizagem seja centrada no aluno e o professor um facilitador deste processo é comum 
à gestão e esperada pelos alunos (que não trouxeram isso de forma direta porque talvez não 
conheçam a metodologia, mas nas entrelinhas de suas falas abordaram muito a questão da 
construção do conhecimento, do professor como direcionador dos debates). Isso é um forte 
sinal de que a escola deve caminhar para este universo. 

Inúmeras iniciativas da FGV EAESP, já exploradas neste trabalho, refletem a educação 
centrada no aluno e experiencial, tais como semanas de imersão, conexões e outras disciplinas, e 
ao que tudo indica estão, aos poucos, sendo incorporadas na grade dos cursos. O que se percebeu 
das falas como algo ainda muito incipiente foi a mudança no comportamento do professor, o 
desapego do papel do mestre e a incorporação do facilitador do processo de aprendizagem do 

20 Informações tiradas do projeto pedagógico de AE
21 Informações obtidas no projeto pedagógico de AP 
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aluno. Neste sentido, algumas entrevistas trouxeram as novas práticas de desenvolvimento de 
professores que estão em voga na escola e a contratação de novos professores, com potencial de 
já trazerem métodos e comportamentos diferentes para sala de aula. 

Esta demanda por parte dos alunos dialoga muito com as características geracionais 
do jovem que hoje está em idade de graduação, exploradas na contextualização deste estudo. 
Sentir-se desafiado, aprender fazendo, criar junto, ser envolvido no processo, trazer seus 
interesses motiva o jovem a aprender (TAPSCOTT 2009). 

Associado a isso, outro aspecto abordado nas entrevistas de forma unânime é bastante 
relevante na aprendizagem centrada no aluno: fazer sentido.  Em todas as falas ressaltou-se que 
é indispensável que o aprendizado, o conhecimento que está sendo construído, faça sentido para 
o aluno. A noção de estar alinhado com seus objetivos, ser aplicável, ter um porquê naquele 
aprendizado é compartilhada pela Escola e seus alunos. 

Retomando um pouco o caráter da profunda mudança cultural para a transição da 
educação, que também conversa com a questão geracional e foi trazida por algumas entrevistas, 
é a percepção dos pais quanto ao conteúdo e a forma pela qual está sendo ensinado. O aluno da 
graduação ainda depende dos pais que têm papel importante em seu processo de aprendizagem, 
e que, na maioria, cobra da Escola uma educação de qualidade, densa em aquisição de conteúdo 
técnico, talvez não em construção de conhecimento, nem sempre valorizando competências 
comportamentais. Este é mais um desafio da Escola ao migrar sua metodologia, mostrar ao 
stakeholder pais o impacto positivo e a contribuição da EDS no desenvolvimento do seu filho. 
Esta questão conversa com o fato de que o stakeholder em não conhecendo os benefícios da 
EDS, não a demandará e, portanto, não ajudará a impulsionar sua implementação na escola.

“AE em termos de experiência é bastante teórico. 80% do meu dia a dia na GV é 
sentada na sala de aula, ouvindo o professor falar, anotando e aprendendo sobre teorias. Tem 
uns 20% prático, quando temos trabalhos e projetos, mas é uma parte que está mais fora do 
que acontece fora da sala de aula, fazemos em casa, à noite ou no domingo”. A4

“Você vai nessa, muito no teórico, aulas expositivas, que quando chega nas aulas 
que tentam propor debate, está todo mundo saturado...Essas aulas são os breaks, então 
dependendo do professor que você pega, são as aulas várzeas, que pode dar uma quebra...
AP que o pessoal está mais interessado, a discrepância da aula do mesmo professor nos dois 
cursos é gigante. Em AP é normal ter debate. Em AE é um respiro. Você até tem vontade de 
fazer a discussão, mas está todo mundo em outra”. A3 

 “O professor que está disposto a entender o lado do aluno e quer conversar com os 
alunos sobre aquilo que ele vai te ensinar. Ele vem te explicar o porquê ele vai explicar aquilo. 
Se dispor a aprender junto. Quero explicar isso para vocês e, ao mesmo tempo, entender se 
aprender isso faz sentido, aprender esta matéria por causa disso. Criar uma construção junto. 
Quando o professor chega de igual para igual, claro tem que existir a hierarquia, controle da 
sala, disposto a aprender com a sala, cativa muito mais”. A1 

 “Colocar a mão na massa, hoje está muito presente. O aprendizado ligado à 
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vivência, a falar com quem está fazendo, a ter um desafio concreto...Vai e faz um desafio, 
enfrenta uma coisa concreta. tem grau de penetração, porque está calcado na prática, no fazer, 
não exclui a reflexão. Mas a reflexão sem este “colocar a mão na massa” pode se tornar mera 
especulação intelectual...Transformação da discussão dos casos para a vivência dos casos. É 
contribuir para a construção de alguma coisa, interagir, fazer junto, in loco” G3

 “O papel do professor é ser um facilitador. Vai mostrar os meios. Cada vez menos 
aquele professor que chega na frente, joga o conhecimento dele. Cada vez mais temos que ter 
uma metodologia centrada no aluno. Você não vem para a Escola para ouvir. Você estuda em 
casa. Vem para colocar a mão na massa, discutir com o professor”. G7

“A primeira mudança que deve acontecer, se o objetivo for priorizar formar líderes, 
é dar a possibilidade de os alunos liderarem sua trajetória, seu aprendizado, o que requer um 
método de ensino diferente do tradicional. Por exemplo, fazer chamada. Você está dizendo: tem 
que vir, ouvir o que estou dizendo, senão está reprovado”. G5

“Alerta para como pode ser a percepção dos pais nessa possível mudança diante 
do contexto de educação formal que vivemos, quando tentarmos preparar os jovens para o 
futuro incerto. Ainda temos pais que se preocupam com a participação da Escola em rankings, 
que refletem interesses de algumas publicações”. G6

 “O que move o jovem e fazer um trabalho que tenha sentido para ele. O sentido 
muda de pessoa para pessoa. Mas me parece que o jovem está resistente a fazer um trabalho 
que não contribua para que ele persiga as coisas nas quais ele acredita...Quando ele não vê 
aquilo fazendo sentido na sua visão de mundo desmotiva, perde sentido. O jovem hj tem menos 
paciência para cumulação. Tem visão para aplicação imediata das coisas que ele aprende”. G3

4.7 Meritocracia e Competição

De semelhante importância para a discussão da EDS é o ambiente em que a 
construção do conhecimento acontece e as relações que ele promove. Mais uma vez falas 
trouxeram temas que merecem atenção frente à dissonância com os princípios da educação 
para a sustentabilidade e de um mundo inclusivo: competição e meritocracia.

Segundo alunos e gestores, há na FGV EAESP um modelo de reconhecimento e 
avaliação pautado na meritocracia, que estimula a competição. Conforme relatos, entende-
se que competição é uma característica da sociedade brasileira, e que, muito provavelmente, 
grande parte dos alunos da graduação já venha com esta tendência, mas acredita-se que a Escola 
tende a aprofundar este sentimento. 

A meritocracia adotada pela Escola faz com que parte de todas aquelas oportunidades 
oferecidas, intercâmbio e matrícula em algumas disciplinas, por exemplo, sejam pautadas no 
reconhecimento do desempenho do aluno. Os grandes problemas desta prática são: contra o 
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coletivismo e bases diferentes. 
Como explorado intensamente por este estudo, os ideais da sustentabilidade 

pressupõem um olhar para o outro, o coletivismo, a inclusão social e o fim da desigualdade que 
são impedidos ou dificultados pelo comportamento competitivo. 

O fato dos alunos poderem matricular-se em determinadas disciplinas porque 
tiveram melhor desempenho no semestre anterior ou terem a possibilidade de participar do 
intercâmbio nas melhores escolas porque tiveram as notas mais altas estimula a competição 
entre os alunos, causa a busca da nota pela nota, que muitas vezes pode ser apresentada na forma 
de acúmulo de conteúdo, sem a preocupação com o processo, com a absorção e construção do 
conhecimento. 

Ademais, outra crítica à meritocracia é que o modelo é absolutamente falho quando 
as condições de partida não são as mesmas. Quando alunos têm base, experiências, desafios 
diferentes na sua jornada da educação que são absolutamente ignorados na meritocracia. Portanto, 
o reconhecimento das conquistas acadêmicas através única e exclusivamente do desempenho 
do aluno ao final da linha, além de não representar seu ganho ou até salto no aprendizado, a 
riqueza do processo e os desafios vencidos, não contribui para a sociedade que se busca. Esta 
discrepância entre realidades se agrava numa escola que está trazendo a diversidade para a sala 
de aula e enxerga nela uma de suas forças para uma educação integrada. Ao ingressar na FGV 
EAESP os alunos precisam ter condições de seguirem em frente e é papel da Escola, que trouxe 
este jovem para dentro, dar-lhe condições de ter as mesmas possibilidades que os demais alunos 
no que tange a gozar das oportunidades que a Escola oferece. 

Portanto, os programas de avaliação de desempenho e ofertas de oportunidades 
também se apresentam como um desafio para a Escola que quer preparar o jovem para um 
futuro inclusivo.

“Uma coisa que fica meio no submundo é a competição interna. Se comem uns aos 
outros. Tudo é baseado em meritocracia. Escolha de intercâmbio. Tudo! Não é intencional, mas 
a Escola dá espaço para que esta questão orgânica surja e se mantenha. Meritocracia, quadro 
de honra”. G2 

 “Passa por um processo da construção de situações onde as desigualdades de 
origem possam ser minimizadas ao ponto em que a disputa por colocações na sociedade se dê 
pelas capacidades de cada um. Hoje se dá pelas diferenças. Enquanto não resolver a diferença 
de origem, não pode falar em meritocracia. Porque o ponto de partida é diferente”. G4 

“Quadro de honra, mentalidade competitiva. Competição e individualismo. O outro 
é a noção de meritocracia. Acho que é uma representação problemática, porque naturaliza a 
diferença, a insuficiência. Não leva em consideração de onde a pessoa está partindo nem seu 
contexto. É muito ideológico. Por exemplo, um aluno que veio de escola pública, se esforçou, 
avançou muito, passou por um monte de barreiras e embora ele tenha todo este mérito...chega 
aqui e é o “pior da classe”, quando pode ter um impacto muito maior transformador. E as 
alocações que acontecem a partir disso - escolha de disciplinas intercâmbio por exemplo, com 
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base nisso...Isso é muito reducionista. Por exemplo, tem uma disciplina que todo mundo quer 
fazer. Ao invés de abrir mais turmas, que todos pagam a mesma mensalidade, só oferece para 
os que têm maiores notas. Estes têm direito, o resto, por favor, se esforcem mais. Resolve um 
problema de oferta culpando a capacidade dos alunos”. G5   

“Eu acho meritocracia um modelo excelente - porque o contraponto da meritocracia 
é o personalismo. Ou você valoriza as pessoas que se dão mais ou você valoriza por contato. 
Óbvio que a nossa meritocracia é um mito, uma falácia”. A2

“Desconstruir meritocracia é fundamental para trabalhar em quesito 
socioeconômico. Trabalhar a questão de si mesmo, da percepção de si mesmo, si mesmo em 
relação ao outro e também a percepção do outro em relação a você.  De modo geral, vejo um 
mito que não existe e não vai existir da forma como estamos estruturados hoje”. A7

4.8 Operações e Instalações

O diagnóstico das operações na busca por identificar características de um campus 
sustentável foi feito a partir de conversas informais e observação, com base nas características 
apresentadas na revisão teórica deste estudo. Os dados coletados revelam um grande atraso 
da Escola em migrar para uma operação condizente com o desenvolvimento sustentável e na 
construção de um ambiente que favoreça à EDS, oferecendo uma experiência completa ao 
aluno e incentivando seu comportamento sustentável a partir do exemplo. 

A Escola conta com coletores de lixo separados entre papel, plástico, vidro e orgânicos 
nas instalações comuns e caixas de coleta de papel e papelão em todos os departamentos e salas 
de aula. Também há compartimentos específicos para descarte de pilhas, baterias e lâmpadas.

Iluminação acionada pelo movimento em grande parte dos departamentos visa 
contribuir com a redução de consumo de energia, mas nas salas de aula são manuais e, assim 
como os aparelhos de ar condicionado que, na maioria dos ambientes, não são instalações 
centrais e são controlados manualmente. O consumo de água é controlado por temporizador 
instalado nas torneiras. Os geradores da Escola ainda são de consumo de óleo diesel. 

Não são veiculadas campanhas de redução de consumo de água e luz, conscientização 
de reciclagem, entre outras, embora tenha sido relatado que os próprios alunos já procuraram a 
diretoria de operações da Escola, com propostas nesta linha. 

A questão da segurança no trabalho é gerida pela CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes), conforme determinação da lei e é composta por funcionários 
da organização. A atuação da comissão prevê treinamento de evacuação (não foi relatada a 
realização de um treinamento na EAESP nos últimos anos), organização de equipe de brigada 
de incêndio, realização de atividades de esclarecimento e palestras para o público interno. 
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A gestão da saúde é feita pelo ambulatório médico de dentro da Escola, com a 
presença de médicos e enfermeiras, também conforme determinação legal. Através dele se 
dão as solicitações de exames médicos periódicos e a gestão das licenças médicas e outros 
problemas de saúde. Não há acompanhamento psicológico. 

A partir das conversas realizadas, acredita-se que a contratação de bufê não está 
condicionada às características sustentáveis e tão pouco o serviço de compras preocupa-se com 
o relacionamento de seus fornecedores com o meio ou com a cadeia reversa. 

Com relação a relatórios ambientais, a FGV EAESP submete informações para a 
realização do relatório GHG.

Ao pensar em mobilidade, a escola dispõe de um bicicletário para cerca de quinze  
bicicletas.

Os demais itens, especialmente das dimensões social e econômica - oportunidades 
iguais, olhar para a família, cultura organizacional, desenvolvimento de pessoas, medidas para 
intensificar a cooperação entre atores internos e externos, impacto econômico regional, etc. 
- não foram identificados. O que não significa que não haja esforços neste sentido, mas esta 
investigação não os reconheceu. 
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Os documentos da UNESCO pós Década das Nações Unidas da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável - GAP (2014) e pelo ITESD (2018) e Von Hauff e Nguyen (2014) 
sugerem que o processo rumo à EDS nas IESs deve ser organizado perpassando seus três pilares 
funcionais “pesquisa”, “educação” e “operações”, para que haja uma implementação sistêmica 
de práticas que reflitam a sustentabilidade. 

Este estudo, com o intuito de fazer um diagnóstico completo da introdução dos 
princípios da EDS na FGV EAESP, utilizou-se da complexidade proposta por Leal Filho et al. 
(2017) que incorporam mais duas áreas, totalizando cinco dimensões da educação - ensino & 
aprendizagem, pesquisa, operações, impacto e avaliação & relatórios, as quais foram descritas 
na revisão teórica. 

Reproduzindo, de uma maneira geral e simplificada, os achados da pesquisa com 
relação a cada item, temos:

- Gestão: Os entrevistados relataram receberem apoio da Escola na busca e 
implementação de práticas inovadoras que impulsionam a aprendizagem e o 
desenvolvimento dos alunos. Todos reconhecem este espaço, mas sentem falta de 
recursos que viabilizem as iniciativas em maior escala. De forma geral, os gestores 
entrevistados compartilham de ideias condizentes com os princípios da educação 
para a sustentabilidade, isso levou à dedução de que o fato da direção da Escola ter 
apontado estas pessoas para a gestão indica sua intenção em seguir o caminho da 
EDS.
- Ensino & Aprendizagem: a Escola compartilha do princípio da aprendizagem 
centrada no aluno, voltada para a ação e transformadora e oferece vários bons e 
sólidos exemplos de disciplinas e atividades extracurriculares que tenham estas 
características. A pesquisa indica que estas iniciativas são mais pontuais no que 
tange à sua introdução na grade e ainda não compreendem o grosso do currículo 
dos cursos, mas entende-se que são indicadores importantes das intenções e do 
comprometimento da Escola com EDS e que mudanças e práticas inovadoras são 
introduzidas aos poucos. 
Ao trazer a diversidade, a Escola não só enriquece o ambiente que permitirá trocas 
mais intensas entre os alunos, o olhar para o outro, a empatia, como também age 
de acordo com o valor da inclusão social. A integração de tópicos e áreas através 
da interdisciplinaridade merece mais atenção por parte da Escola. As práticas de 
ensino, no que tange a relação professor - aluno precisam passar por uma profunda 
ressignificação fazendo emergir o professor-facilitador, que ajudará na co-
construção do conhecimento e na responsabilização do aluno em seu processo de 
aprendizagem. Deve haver um trabalho intenso de reconceitualização do sucesso do 
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aluno que embase a reformulação dos mecanismos de avaliação e reconhecimento 
do bom desempenho, promovendo oportunidades mais igualitárias, incentivando a 
colaboração, desfavorecendo a competição e minimizando os efeitos da meritocracia 
de base desigual; 
- Pesquisa: a FGV EAESP é polo de geração de conhecimento através da pesquisa 
científica e conta com seus centros de estudos para produção de conteúdo em 
parceria com empresas dos setores público e privado e como meio de disseminação. 
No entanto, desenvolvimento de pesquisa aplicada e que acarrete impacto social 
merece mais atenção por parte da Escola. Sugere-se ainda maior trânsito entre o 
universo da pesquisa e a graduação, reforçando a aplicabilidade do conhecimento;
- Operações: as instalações da EAESP apresentaram-se absolutamente distantes 
de um campus verde, que viva e promova a sustentabilidade. As poucas práticas 
identificadas - redução do consumo de água e energia (apenas de luz, mas não 
da energia consumida pelos aparelhos de ar condicionado) remetem à redução de 
custos. Adicionalmente, observa-se reciclagem de materiais como a única prática 
presente em todos os ambientes do campus. Migrando da dimensão ecológica 
para a dimensão social, os esforços da Escola são mínimos e apenas seguem as 
exigências da legislação.  A dimensão econômica apresenta poucas iniciativas de 
gestão de recursos e desenvolvimento de pessoas. Notou-se a presença de esforços 
para intensificar cooperação entre atores externos e internos nas interfaces escola 
& empresas, escola & alunos, escola & governo; O impacto econômico regional é 
representado pela contribuição da Escola com geração do conhecimento, atuação 
em projetos e entrega dos egressos à sociedade;
- Impacto a EAESP já é consagrada pela qualidade de seus egressos e pela 
geração e disseminação de conhecimento. Seu alcance pode ser melhorado pela 
intensificação da pesquisa aplicada e aproximação dos stakeholders. Mais do que 
isso, é preciso que o resultado de suas pesquisas e atividades gerem impacto na 
sociedade no que tange a redução das desigualdades, diminuição da pobreza e 
inclusão social. Não foi identificado nenhum indicador de impacto no entorno, que 
também se revela como uma oportunidade em melhorar seu alcance. Com relação 
ao perfil dos egressos, é importante que a qualidade, já reconhecida no preparo dos 
profissionais, seja estendida para a formação de agentes da mudança que também 
terão o papel de impactar positivamente a comunidade e a sociedade. Isso será 
possível a partir da incorporação mais profunda dos princípios da educação para o 
desenvolvimento sustentável e sua aplicação no dia a dia da Escola;
- Avaliação e relatórios: por conta de sua inserção internacional e acreditações, 
além de seus mecanismos internos e colegiados de avaliações, a FGV EAESP 
apresenta ciclos constantes e paralelos de avaliação de seus resultados. A 
incorporação do AOL reflete um importante instrumento de acompanhamento 
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de objetivos e resultados de aprendizagem que deve ser mantido e aprimorado. 
Um alerta para a avaliação do desempenho de professores que considera 
majoritariamente sua produção científica, não reconhecendo, na mesma medida, 
esforços e desempenho dos professores nas salas de aula, o que os distância do 
engajamento com os princípios de ensino e aprendizagem da EDS, do professor- 
facilitador, pois não são fortemente motivados para tal.  Pode ser interessante a 
Escola assumir uma postura mais ativa no acompanhamento de seu desempenho e 
não esperar que acreditadoras e legisladoras demandem medidas mais relevantes da 
presença da EDS na instituição. Sugere-se, portanto, que a FGV EAESP desenvolva 
seus próprios mecanismos de análise e avaliação de desempenho com relação, 
por exemplo, a impacto, desenvolvimento de competências comportamentais, 
criação e implementação de novas práticas, treinamentos, medição de diversidade, 
interdisciplinaridade, dentre outros. Diante de um modelo de recompensas, talvez 
valha um olhar para políticas de reconhecimento e recompensas para aqueles que 
impulsionam a inovação rumo à EDS - oferta que deve ser estendida a alunos, 
professores e funcionários. 
É importante ressaltar que atualmente a FGV EAESP oferece um programa de 

mestrado profissional em gestão para competitividade que tem sustentabilidade como uma das 
linhas de pesquisa.Liderado pelo FGVces e o percurso proposto para o desenvolvimento do 
aprendente carrega elementos da EDS e princípios da teoria U (como a Formação Integrada 
para Sustentabilidade - FIS) e da transdisciplinaridade, oferecendo uma formação integrada. 
Isso significa que, além de todos as boas práticas da Escola que dialogam com EDS, parte do 
“konw how” já está lá dentro e, portanto, o programa pode ser usado como benchmarking.

Entende-se que a jornada para a educação para o desenvolvimento sustentável é 
longa, demorada e contínua. Este processo prevê uma inversão na lógica da educação que, 
devido à sua natureza, compreende oscilações entre avanços e retrocessos e a Escola deve estar 
preparada para lidar com estes movimentos sem perder seu norte ou deixar que os desafios, as 
vulnerabilidades e as eventuais falhas vençam. 

  A gestão da Escola (representada pelos entrevistados) demonstra estar alinhada com 
os princípios da ONU para EDS, o que é indispensável para a transição e há fortes evidências de 
inovações no sentido de desenvolvimento e implementação de iniciativas voltadas aos princípios 
da EDS. Os desafios se estendem dada a magnitude do tema, mas a Escola está traçando suas 
trilhas - sim, porque não há apenas uma possível trilha que leve à EDS. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho se propôs a fazer um diagnóstico dos cursos de graduação 
em administração de empresas e administração pública da FGV EAESP quanto à presença 
de elementos da educação para o desenvolvimento sustentável. Após a conclusão, é possível 
identificar sua contribuição à teoria e à prática (à sociedade), suas vulnerabilidades, limitações, 
além de elencar práticas de sucesso e oportunidades de desenvolvimento que, uma vez 
apresentadas à instituição, podem orientar seus próximos passos rumo ao avanço da EDS na 
Escola.

6.1 Contribuição à teoria 

A principal contribuição deste trabalho às teorias relacionadas à implementação das 
EDS nas escolas é trazer mais aspectos das limitações e dos desafios enfrentados pelas IESs 
e, principalmente, apresentar práticas de sucesso nas diferentes dimensões da educação para 
sustentabilidade, o que ajudará outros pesquisadores que pretendem explorar o tema. 

Conforme mencionado na revisão teórica, a maioria da bibliografia voltada à 
educação para o desenvolvimento sustentável é internacional e, portanto, as pesquisas costumam 
explorar os contextos locais e regionais. Assim, outra contribuição desta pesquisa é ter um 
estudo realizado no Brasil, que incorpora a realidade do ambiente estudado. 

A própria apresentação de um modelo de diagnóstico também contribui com a 
teoria, ajudando na realização de outros estudos. Ressalta-se aqui a relevância do processo 
de  diagnóstico ter se utilizado de uma abordagem bastante ampla, restringindo o uso dos 
termos “sustentabilidade”ou “desenvolvimento sustentável” no intuito de não influenciar os 
entrevistados. Esta proposta contém o que parece ser uma abordagem inédita, pois não foi 
identificado, na pesquisa da literatura, um modelo que apresentasse este cuidado ao longo da 
coleta de dados.

6.2 Contribuição à prática

Ainda de acordo com os objetivos expressos na introdução deste estudo, acredita-
se ter apresentado uma proposta de modelo de diagnóstico da EDS nas escolas, através de 
sua aplicação no estudo de caso da FGV EAESP. O modelo desenvolvido pode ser aplicado 
em escolas de diferentes níveis educacionais (ensinos fundamentais, médio, superior), não 
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se apegando a nenhum caráter socioeconômico ou geográfico. Ao final da investigação, este 
modelo permite identificação de vulnerabilidades ou pontos de atenção, mas também de práticas 
de sucesso que podem ser repetidas ou adaptadas para diferentes áreas da instituição. Contudo, 
é importante esclarecer que grande parte da bibliografia do presente estudo referia-se à EDS 
no ensino superior, assim a aplicação desta metodologia de diagnóstico em escolas de ensino 
fundamental e médio requer estudo e revisão teórica específicos para estes níveis escolares, 
uma vez que mudam as missões, os objetivos e atores da educação. Sem uma pesquisa deste 
ambiente, a análise de dados fica comprometida. 

6.3 Limitações 

No intuito de viabilizar a realização da pesquisa, tendo em mente que este era um 
primeiro estudo, ainda com formato em desenvolvimento, optou-se por um número reduzido de 
entrevistas. Para realização de estudos futuros sugere-se aumentar a quantidade de entrevistas 
visando maior riqueza dos achados e representatividade, por exemplo, mais entrevista em grupos 
com alunos e talvez ex-alunos. Neste sentido, é importante destacar que a representatividade 
dos dados coletados a partir das entrevistas com gestores e da análise dos documentos, na 
perspectiva da oferta e, por outro lado, a representatividade das entrevistas com alunos sob a 
ótica da demanda requerem cuidados na avaliação dos resultados, uma vez que o número de 
alunos entrevistados, diante do total do corpo discente é bastante pequeno. Fica ainda o alerta 
quanto ao período do curso em que estavam os alunos entrevistados. Devido ao fato de o convite 
para participação no grupo ter sido feito pelo Diretório Acadêmico sem nenhuma indicação 
quanto ao semestre de curso em que participantes deveriam estar, não houve representatividade 
equilibrada entre alunos que estão no início e no final do curso, o que certamente impacta sua 
visão e capacidade de avaliar a graduação como um todo.

O fato de o estudo ter usado documentos que exploravam diferentes períodos da 
FGV EAESP também pode ter trazido algumas limitações ao diagnóstico, pois é possível 
que o documento já não reflita a realidade. Idealmente, esta realidade foi apresentada pelos 
gestores entrevistados, mas há a possibilidade de que eventuais discrepâncias entre documentos 
e testemunhos tenham sido interpretadas como falta de coerência. 

É provável que a partir de um olhar para a instituição como um todo, sem focar 
em programas específicos, seja possível identificar outros exemplos de sucesso e também de 
vulnerabilidades que não emergiram neste estudo. 
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6.4 Estudos futuros

O presente estudo abre portas para a realização de diagnósticos nas mais variadas 
escolas, dos diversos níveis escolares, o que pode resultar na criação de uma rede em que 
resultados são compartilhados, comparados e analisados em conjunto, com a possibilidade de 
apresentar caminhos mais definidos para o sucesso da EDS e a criação de um ambiente de 
cooperação intra e interinstituições.

Por último, dos achados deste estudo também brotaram possibilidades de exploração 
mais profunda das chamadas iniciativas de sucesso da FGV EAESP (FIS, NIS, INTENT, Semanas 
de Imersão, Conexão Local, dentre outras) quanto às metodologias de ensino e aprendizagem e 
sua correlação com os princípios da andragogia, a arte de ensinar adultos.  
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ANEXOS

ANEXO I - Questionário Entrevistas

Drivers

Quais são os drivers da educação no que tange o ambiente social, 
econômico e ambiental em que vivemos?

O que se espera dos líderes do futuro?

Qual o papel da escola neste sentido?

Grandes intenções

Em sua missão, a escola declara almejar contribuir com o 
Desenvolvimento Socioeconômico do país, como você acha que esta 
contribuição se dá?

Na sua opinião, o que demonstra a excelência de uma escola de 
administração?

Que tipo de valores você percebe que permeiam os cursos de graduação 
da escola?

Em sua visão, o que motiva os jovens em seu processo de aprendizagem?

Gestão

De que forma os projetos de graduação são inseridos na estratégia da 
escola?

Como você caracteriza a relação da escola com seus stakeholders na 
busca pela excelência descrita anteriormente?

Ensino, 
aprendizagem e 
pesquisa

Na sua opinião, qual é o papel da pesquisa na formação dos líderes do 
futuro?

Quais são as práticas de ensino da graduação que você acredita estarem 
de acordo com os drivers abordados anteriormente ?

O que você acredita que impulsiona a aprendizagem dos jovens? Você vê 
isso aqui na escola?

Qual o papel do professor na formação do líder do futuro? Quais as 
características de um bom professor?

Desempenho

Qual é sua percepção quanto à contribuição da escola na transformação 
do indivíduo e da sociedade? Algum destaque específico?

Que tipo de comprometimento e intenções com relação ao futuro você 
enxerga nos formandos da graduação?
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ANEXO II - Perguntas entrevista em grupo

- Levando em consideração o contexto socioeconômico em que estamos inseridos, 
qual é o papel da educação?
- Que tipo de experiência o curso promove?
- Que iniciativas da escola você conhece e com quais gostaria de se engajar?
- O que faz um professor ser bom?
- Você acha que a pesquisa influencia seu processo de aprendizagem?
- O que motiva o aluno?
- Quais as características do líder do futuro?
- Como você se ver saindo daqui? Que tipo de indivíduo?
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ANEXO III - Codificação perguntas 

Temas centrais das 
perguntas

Código 
1

Código 
2

Código 
3

Drivers Graduação GV Ensino superior Drivers

Líder do futuro Características Atitudes

Papel da escola Responsabilidades Ofertas

Missão Escola Entrega pessoas Entrega conhecimento 

Excelência da escola Abstrata / subjetiva Objetiva / concreta

Valores da graduação Oriundos da escola/ 
professores Oriundos dos alunos 

Motivação do jovem Resultado / objetivo Forma / experiência

Graduação na 
estratégia da escola Alinhamento Desalinhado 

Stakeholders Internos Externos

Pesquisa Acadêmica Aplicada

Práticas Vivências Conteúdo

Impulsiona 
aprendizagem Metodologia

Professor Características Abordagem

Transformação 
indivíduo Meios de

Comprometimento 
com futuro Individual Social 
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ANEXO IV - Tabulação das entrevistas com códigos
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ANEXO V - Constructos

- Conteúdo: conhecimento, técnico, pesquisa, informação, conteúdo;
- Competências e pensamento crítico: reflexão, crítico, solução de problemas, 
pensar; mudar, transformar, ouvir, empatia;
- Diversidade: diferente, “o outro”, diversidade;
- Educação e princípios: missão, princípios, responsabilidade, educar, formar, 
papel escola;
- Experiencial: experiências, prática, ação, “mão na massa, aprender fazendo, 
experiencial
- Gestão e desempenho: avaliação, relatórios, rankings, reconhecimento, 
estratégia;
- Impacto: entorno, comunidade, sociedade, olhar para o outro, pesquisa, geração 
e disseminação de conhecimento, impacto, entrega para a sociedade;
- Interdisciplinaridade: interdisciplinar, cruzado, conteúdo, 360o;
- Investimento e apoio: apoio, oferta, liberdade, investimento, incentivo; 
- Stakeholders: pais, alunos, professores, funcionários, empresas parceiras, 
pesquisa, conhecimento, entrega à sociedade, pesquisa aplicada;
- Vivências: experiências, ofertas, vivências, riqueza, oportunidades, diversidade, 
processo; 
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ANEXO VI - Tabulação constructos 
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