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RESUMO 

 

As instituições de ensino superior (IES) signatárias da iniciativa das Nações Unidas 

que estabelece Princípios para a Educação Executiva Responsável (PRME) são 

entendidas como referências mundiais no ensino de valores inerentes ao 

desenvolvimento sustentável. O olhar para as práticas dessas escolas pode 

responder a um dos principais desafios dentro das IES que é entender como 

transformar princípios em práticas de ensino e de gestão organizacional. Por meio 

do levantamento de um panorama global de práticas educacionais de promoção da 

sustentabilidade, esse estudo tem por objetivo analisar como os Princípios para a 

Educação Executiva Responsável promovidos pela ONU se desdobram em práticas 

educacionais e de gestão dentro das IES que compõem o subgrupo internacional 

ONU PRME Champions. Para isso, apresenta-se uma pesquisa qualitativa de viés 

descritivo realizada por meio da coleta de dados documentais, utilizando como 

instrumento para categorização de dados a ferramenta de Auditoria para 

Sustentabilidade no Ensino Superior (AISHE), avaliando sua aplicabilidade e 

propondo melhorias. Os resultados da pesquisa reforçam as dificuldades do 

processo de implementação da educação para a sustentabilidade no ensino 

superior, identificando uma lacuna no estabelecimento de métodos para mensuração 

de resultados, fator que inviabiliza o processo de melhoria contínua e a valorização 

das ações em prática. Além do diagnóstico do desempenho das escolas ONU PRME 

Champions na promoção da sustentabilidade no câmpus e do apontamento de 

ações de destaque, esse estudo apresenta um Manual de Boas Práticas para servir 

como guia para a adoção e aperfeiçoamento de estratégias de promoção da 

educação para a sustentabilidade no ensino superior.  

 

Palavras-chave: Educação para a Sustentabilidade; Instituições de Ensino Superior; 

ODS 4; ONU; PRME.  

 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Higher education institutions (HEIs) that are signatories to the United Nations 

initiative that establishes Principles for Responsible Executive Education (PRME) are 

understood as world references in the teaching of values inherent to sustainable 

development. Looking at the practices of these schools can answer one of the main 

challenges within HEIs, which is to understand how to transform principles into 

teaching and organizational management practices. Through the survey of a global 

panorama of educational practices to promote sustainability, this study aims to 

analyze how the Principles for Responsible Executive Education promoted by the UN 

unfold in educational and management practices within the HEIs that make up the 

UN international subgroup PRME Champions. For that, a qualitative research with a 

descriptive bias is presented, through the collection of documentary data, using the 

Audit for Sustainability in Higher Education (AISHE) tool for data categorization, 

evaluating its applicability and proposing improvements. The research results 

reinforce the difficulties in the process of implementing sustainability education in 

higher education, identifying a gap in the establishment of methods for measuring 

results, a factor that prevents the process of continuous improvement and the 

valorization of actions in practice. In addition to diagnosing the performance of UN 

PRME Champions schools in promoting sustainability on campus and pointing out 

outstanding actions, this study presents a Manual of Good Practices to serve as a 

guide for the adoption and improvement of strategies to promote education for 

sustainability in higher education. 

 

Keywords: Education for Sustainability; Higher education institutions; SDG 4; UN; 

PRME. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Há décadas discute-se sobre as mudanças necessárias para que o 

desenvolvimento da humanidade aconteça em bases mais sustentáveis, entendendo 

que para isso é preciso atender aos anseios econômicos, visando a igualdade de 

oportunidades e vida digna às pessoas e respeitando os limites do meio ambiente 

(CAVALCANTI, 2012; SACHS, 2005; ELKINGTON, 2001; GODARD, 1997).  

O movimento que incentiva o desenvolvimento sustentável e a promoção da 

sustentabilidade é marcado por uma série de iniciativas em diversas esferas que 

perpassam a academia, o setor privado, os governos e até movimentos mais 

institucionalizados como a Organização das Nações Unidas (SINGH, 2019; MATOS 

et al., 2015; KLARIN, 2018). Mesmo nestas esferas é possível observar que há um 

consenso de que somente uma mudança cultural será capaz de transformar a 

postura da humanidade (SERPA; GUERRA; FIGUEIREDO, 2018; ADAMS; MARTIN; 

BOOM, 2018; BARBER et al., 2014; STERLING, 2004; SILVA, 2018; CHURCHMAN, 

1967; LOUREIRO, 2012) de modo a causar uma mudança de paradigmas voltados 

ao desenvolvimento em uma escala mais humana (MAX-NEEF, 1986). 

Há mais de cinquenta anos, Churchman (1967) descreveu que a jornada 

rumo à sustentabilidade estaria envolvida em uma complexidade que permite defini-

la como um 'problema perverso'. Perverso, esclarece o autor, por ser muitas vezes 

mal formulado, atravessar fronteiras, ser altamente resistente à resolução, 

constituído por vários agentes e tomadores de decisão com valores conflitantes e 

com ramificações para todo o sistema. Em seus estudos, o autor defende que a 

grande fonte dessa complexidade consiste no comportamento humano, centrado 

principalmente naqueles com poder para atuar em resoluções que vão além de 

interesses pessoais. 

Anos depois, ainda se observam  discursos semelhantes que ressaltam que 

as lideranças precisam passar por transformações que as tornem capazes de 

gerenciar relacionamentos e negociações com outros, tendo em vista as dimensões 

humanas em que o ético prevalece sobre o profissional (VILLAMIL, 2016), e que 

tenham as preocupações com a sustentabilidade embutidas no cerne de seus 
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negócios, de forma que tais interesses contribuam para moldar um novo perfil de 

formação das novas gerações (BARTH et al., 2007).  

Nesse contexto ganha destaque a forte influência das Instituições de Ensino 

Superior IES na formação do modelo mental dos profissionais e líderes da 

sociedade, sendo um ponto crítico de alavancagem na criação de uma sociedade 

sustentável, uma vez que ultrapassam o limite da preocupação em ensinar e formar 

pessoas, com a responsabilidade social de capacitá-las e conscientizá-las da 

necessidade de garantir a sustentabilidade às gerações futuras (DYER; DYER, 

2017; ALEIXO; LEAL; AZEITEIRO, 2018; CORTESE, 2003; JANSEN, 2009; SINGH, 

2019; TAUCHEN, 2007; FERRER-BALAS, BUCKLAND; DE MINGO, 2009). 

A transformação da consciência provém de uma educação que aspira 

mudanças radicais na sociedade, no campo da economia e das relações humanas, 

pautada para a formação de um pensamento global que considera questões sociais, 

culturais e políticas (FREIRE, 1996, p. 42). Tal entendimento corrobora com o 

conceito de Educação para a Sustentabilidade descrito como aquela que defende a 

promoção do desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos 

humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, 

cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura 

para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2015).  

No entanto, para que a Educação para a Sustentabilidade seja pauta dentro 

das Instituições de Ensino Superior, Jansen (2009) defende que todo o sistema 

educacional, bem como seus valores e normas deve ser repensado pelas direções 

das instituições, reconhecendo a necessidade e a urgência do desenvolvimento 

sustentável. O autor ressalta que, para que a Educação para a Sustentabilidade seja 

impulsionada e potencializada é necessária a integração de conteúdos, ações, 

práticas, estratégias e temas socioambientais nos documentos institucionais e 

curriculares das IES, o que, por sua vez, culminaria no estabelecimento de uma 

cultura de sustentabilidade nos âmbitos de ensino, pesquisa, extensão e gestão 

institucional.  

Ao analisar o contexto histórico do movimento pró sustentabilidade é possível 

verificar que as universidades e as Instituições de Ensino Superior IES estão entre 

os primeiros signatários de declarações de compromisso com a Educação para a 
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Sustentabilidade. Sendo assim, as IES têm estado na vanguarda dos esforços para 

testar, avaliar e buscar iniciativas de sustentabilidade de várias maneiras e em 

diversas ênfases, englobando desde atividades acadêmicas e operacionais, até 

ações que preveem um maior alcance das partes interessadas (LUNA; MAXEY, 

2013; SHIEL; LEAL FILHO; DO PAÇO et al., 2016; WHITE, 2014). 

Para incentivar instituições de ensino superior a promoverem a educação 

executiva responsável - que compartilha dos aspectos da educação para a 

sustentabilidade nos níveis de tomada de decisão - e a cultura para a 

sustentabilidade entre os novos e futuros agentes e tomadores de decisões, a 

ONUNU o PRME (leia-se ‘praime’), nascido como braço educacional da iniciativa 

Pacto Global. Quase 14 anos após sua instituição, datada em 2007, a iniciativa 

PRME possui mais de 800 IES signatárias, sediadas em diversos países, que se 

comprometem com a defesa de princípios como a ética, o desenvolvimento 

sustentável e o ensino da educação para a sustentabilidade (HAERTLE et al., 2017; 

ARRUDA FILHO; HINO; BEUTER, 2019)  

Em virtude do vínculo com o Pacto Global – organizado para estimular a 

comunidade empresarial internacional na implementação e divulgação de políticas e 

práticas sustentáveis - a maioria das instituições de ensino superior signatárias do 

PRME se configuram como “escolas de negócios”, entendidas como instituições que 

possuem foco na educação para negócios, tendo em vista aprimorar a qualidade da 

liderança na sociedade em geral VASCONCELOS; SILVA JUNIOR; SILVA, 2013). 

Por isso, esse estudo opta por esse tipo de nomenclatura. A principal diretriz do 

PRME incentiva que as escolas signatárias adotem seis princípios em sua estrutura 

de gestão e currículo escolar descritos como: Propósito, Valores, Método, Pesquisa, 

Parcerias e Diálogo (PRME, 2020). Tais princípios são orientações sobre a postura a 

ser adotada na promoção da liderança globalmente responsável e os preceitos da 

sustentabilidade. 

No entanto, as IES possuem autonomia no traço da estratégia a ser adotada 

e das ações a serem desempenhadas, sendo assim não há uma definição específica 

sobre como fazer, quais projetos implementar ou quais atividades podem promover 

um maior engajamento. Assim, é possível que mesmo escolas com interesse em 

adotar a educação para a sustentabilidade em sua estrutura acadêmica e 
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organizacional enfrentem dificuldades no traço das estratégias, pelo simples fato de 

não saberem como operacionalizar e que práticas adotar. 

Estudos apontam que, por diferentes razões, existe ainda uma série de 

desafios, barreiras e dificuldades no processo de implementação da educação para 

a sustentabilidade no ensino superior (JACOBI; RAUFFLET; ARRUDA, 2011; GALE 

et al. 2015; MICHALOS et al., 2015; LEAL FILHO; PACE, 2016; SINGH, 2019), além 

de uma lacuna no que se refere a entender os resultados alcançados, os efeitos 

práticos e o impacto social de uma educação voltada para a promoção da 

sustentabilidade.  

Para Brandli et al. (2012) tão relevante quanto traçar ações de promoção da 

educação para a sustentabilidade é também dimensionar sua influência, de modo a 

entender sua contribuição para formação dos valores dos estudantes e para a 

construção de uma nova visão em relação ao meio ambiente. Nesse intuito, a 

literatura apresenta importantes ferramentas que podem ser adotadas para medir o 

desempenho de IES na promoção da sustentabilidade no câmpus, dentre elas a 

AISHE  que estabelece critérios para medir o grau de maturidade das instituições de 

ensino superior em sustentabilidade ambiental.  

Desenvolvida em 2001 pela Fundação Holandesa para o Ensino Superior 

Sustentável, a AISHE é um exemplo europeu inovador que continua a ser aplicado 

em diversas instituições e estudos nacionais (BRANDLI et al., 2012) e internacionais 

(SHRIBERG, 2004; SIEMER; ELMER; RAMMEL et al., 2006; GLOVER; PETERS; 

HASLETT et al., 2011; PIPJELINK, 2011; LAMBRECHTS; CEULEMANS, 2013; 

FINDLER et al., 2018), principalmente pelo fato de que elencar critérios bem 

definidos que contemplam os âmbitos da gestão, ensino, pesquisa e extensão, 

dessa forma facilitando a identificação de práticas e permitindo a comparabilidade 

entre diversos casos. 

Tendo em vista que o PRME não possui sistemática de avaliação das IES 

signatárias, torna-se relevante entender como as escolas entendidas como 

referências mundiais na promoção da educação para a sustentabilidade e da 

liderança executiva responsável atuam para promover a sustentabilidade no 

câmpus, considerando aspectos da gestão organizacional e acadêmica.  
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Portanto, essa pesquisa apresenta um olhar internacional1, analisando os 

casos das escolas de negócios que fazem parte do grupo ONU PRME Champions, 

formado pelas 37 escolas mais ativas do PRME. Por entender a iniciativa como uma 

rica fonte de estudos sobre as principais estratégias de promoção da educação para 

a sustentabilidade desenvolvidas em todo o mundo, além de prover um diagnóstico 

do desempenho das IES estudadas, apresenta-se um portfólio de valor que pode  

trazer inspiração para outras instituições de ensino na adoção de práticas 

educacionais e de gestão organizacional que contribuam para a construção de um 

futuro mais responsável. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A iniciativa PRME determina princípios a serem seguidos pelas IES de 

diferentes países e que variam em quesitos básicos como nacionalidade, cultura, 

número de alunos e estrutura do câmpus. Considerando os diferentes contextos 

internacionais e a autonomia das IES signatárias para traçar estratégias para 

promoção da educação para a sustentabilidade e a liderança executiva responsável, 

essa pesquisa busca entender: Como os Princípios para a Educação Executiva 

Responsável da ONU se desdobram em ações de promoção da sustentabilidade no 

câmpus? 

 
1.2 OBJETIVOS  

 

Objetivo geral 
Analisar como os Princípios para a Educação Executiva Responsável 

promovidos pela Organização das Nações Unidas se desdobram em práticas 

 
1 O uso do termo internacional neste estudo considera que as escolas estudadas estão situadas em países 
diferentes, formando um contexto de diferentes nacionalidades e realidades culturais. Considerando que o 
grupo de instituições escolhido para análise possui apenas uma escola brasileira, opta-se por não utilizar o 
termo “nacional” tendo em vista que não seria possível apresentar um contexto nacional com apenas uma 
representante do País.   
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educacionais e de gestão organizacional dentro das Instituições de Ensino Superior 

que compõem o grupo internacional ONU PRME Champions. 

  

 

Objetivos específicos 
- Identificar as práticas educacionais e de gestão organizacional 

implementadas das instituições de ensino superior do grupo ONU PRME 

Champions; 

- Apresentar um diagnóstico das práticas de educação para a sustentabilidade 

com base no Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education; 

- Propor um manual de boas práticas em educação para a sustentabilidade e 

gestão organizacional em IES.   

 

1.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

A literatura ressalta que a implementação da educação para a 

sustentabilidade no ensino superior consiste em um grande desafio que encontra 

diversas barreiras como a complexidade dos sistemas educacionais, os vários níveis 

de decisão em políticas educacionais e a estrutura tradicional dos currículos 

(SERPA, 2009; JANSEN, 2009; ADAMS, 2013; BARBER et al., 2014; GALE et al. 

2015; LEAL FILHO; PACE, 2016; STOUGH et al., 2017; ADAMS; MARTIN; BOOM, 

2018; SERPA; GUERRA; FIGUEIREDO, 2018; ARRUDA FILHO; HINO; BEUTER, 

2019; FERRERO-FERRERO et al., 2018; SINGH, 2019). Por isso, mudanças 

estruturais demandam um alto nível de conhecimento da temática, responsabilidade 

e engajamento dos diferentes agentes de mudança do ambiente educacional, 

entendidos como professores, alunos e os cargos envolvidos na alta gestão das IES. 

Empenhados no propósito de inspirar as IES no processo de implementação 

dos preceitos da educação para a sustentabilidade, existem diversas iniciativas 

internacionais que promovem princípios e valores para o desenvolvimento 

sustentável, porém, estas nem sempre orientam sobre a maneira ideal de se traduzir 

tais orientações em ações práticas.  
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No âmbito teórico, este estudo apresenta um levantamento das principais 

ações articuladas para promover a educação para a sustentabilidade em diferentes 

países no intuito de contribuir para as discussões acerca dos desafios e dificuldades 

encontradas pelas IES nesse processo, além de apresentar uma melhor 

compreensão das práticas adotadas internacionalmente na implementação da 

educação para a sustentabilidade e dos princípios para a educação executiva 

responsável. 

Além disso, aplicou-se uma ferramenta de análise de desempenho em 

sustentabilidade em IES visando trazer elementos que contribuíssem para um 

diagnóstico do desempenho de instituições de referência mundial, buscando 

entender como critérios podem se traduzir em práticas. 

Os dados aqui apresentados podem facilitar o processo de adoção de 

práticas de educação para a sustentabilidade pelas IES e assim, influenciar outras 

instituições a aderirem os princípios para a educação executiva responsável em sua 

estrutura educacional, aumentando a influência da iniciativa na formação de 

lideranças mais responsáveis e, consequentemente, seu impacto na sociedade. 

A partir do levantamento de ações e análise do desempenho das escolas, 

como contribuição prática apresenta-se um Manual de Boas Práticas em Educação 

para a Sustentabilidade para ser usado como fonte de consulta tanto para as demais 

escolas signatárias do PRME quanto para as IES que se interessem em adotar a 

educação para a sustentabilidade em sua estrutura acadêmica e organizacional.  

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para discutir o tema proposto, essa pesquisa foi organizada da seguinte 

forma: na introdução apresenta-se a contextualização do tema, seguida do problema 

de pesquisa e seus objetivos geral e específicos, corroborados pela justificativa. Na 

sequência, o referencial teórico apresenta o contexto histórico dos estudos sobre 

Educação para a Sustentabilidade e as principais iniciativas que promovem a 

temática internacionalmente. 

Buscou-se enriquecer a discussão com argumentos sobre o desenvolvimento 

de líderes globalmente responsáveis e a responsabilidade das instituições de ensino 
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superior na promoção de uma cultura para a sustentabilidade. Como insumo para os 

objetivos específicos desse trabalho são apresentados importantes instrumentos de 

avaliação da sustentabilidade em instituições de ensino superior, com atenção 

especial ao AISHE. 

Na metodologia é apresentado o delineamento do estudo e a forma de 

organização para coleta, sistematização e análise dos dados. 

 A apresentação dos dados foi estruturada da seguinte forma: cada um dos 

cinco capítulos trata de um campo de atenção AISHE e apresenta: 

a) Explicação geral do campo de atenção; 

b) Dados quanto ao atendimento de cada um dos 4 critérios; 

c) Apresentação das ações de destaque entre as boas práticas encontradas 

nos relatórios de cada escola; 

d) Análise geral do desempenho de cada campo de atenção à luz da 

literatura selecionada.  

Após a apresentação dos resultados, a discussão é enriquecida com uma 

análise geral do desempenho das IES analisadas na promoção da sustentabilidade 

no câmpus, bem como da aplicação da ferramenta AISHE. 

Na sequência, é apresentado o produto técnico proposto tendo como base os 

resultados apresentados, seguido das considerações finais sobre o estudo 

desenvolvido. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nesta seção do referencial teórico procurou-se mostrar a relevância das 

discussões sobre a educação para a sustentabilidade no ensino superior. Assim, 

destaca-se as diferentes nomenclaturas atribuídas a uma educação baseada nas 

premissas do desenvolvimento sustentável, entendendo-o como um conceito que 

abrange aspectos ambientais, econômicos e sociais em equilíbrio mútuo e 

associados à uma visão de longo prazo (FEIL; SCHREIBER, 2017). 

A segunda sessão apresenta um levantamento dos principais marcos 

históricos que inspiram o movimento pró-sustentabilidade com destaque para a 

abordagem dada à educação nesse contexto. Na sequência, busca-se elucidar o 

grande desafio de se implementar a educação para a sustentabilidade na gestão e 

no currículo das escolas de negócios, ressaltando sua responsabilidade na 

promoção da liderança executiva responsável e na formação de uma cultura para a 

sustentabilidade no câmpus. 

Dentro da proposta de analisar o desempenho das escolas signatárias da 

iniciativa PRME da ONU fez-se relevante apresentar modelos de avaliação de 

sustentabilidade em instituições de ensino com destaque para a ferramenta AISHE. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
  

O levantamento histórico das raízes da Educação para a Sustentabilidade 

permite encontrar diferentes nomenclaturas para definição de seu conceito. De 

acordo com a UNESCO (2002), as primeiras discussões sobre o binômio educação 

e sustentabilidade começaram no mesmo momento em que era publicado um dos 

documentos mais conhecidos sobre desenvolvimento sustentável: o Relatório de 

Brundtland, em agosto de 1987. 

 Tal documento, então denominado Nosso Futuro Comum, atestou como 

desenvolvimento sustentável aquele que atende as necessidades das atuais 

gerações sem comprometer a capacidades das futuras gerações de atender as suas 

próprias necessidades (WCED, 1987, p. 43). Desde sua publicação, essa definição 

sofre grandes questionamentos, despertando o interesse de pesquisadores em 
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entender principalmente as diferenças e semelhanças de termos correlatos como 

sustentável e sustentabilidade. Sobre isso, Feil e Schreiber (2017) realizaram uma 

pesquisa qualitativa, bibliográfica e interpretativa com base em publicações de 

periódicos disponíveis nas bases Science Direct, Springer Link, Wiley Online Library 

e Google Scholar com o objetivo de contribuir para o axioma dos conceitos e 

atributos dos termos sustentável, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável ao 

que concluíram o seguinte exposto: 

 
Os atributos de sustentável, sustentabilidade e desenvolvimento 
sustentável, em termos gerais, possuem significados distintos, não podendo 
ser utilizados como sinônimos, pois cada um relaciona-se com uma práxis 
específica. Entretanto, não podem ser consideradas práticas isoladas, pois 
o êxito no alcance do sustentável ocorre via combinação do conjunto de 
atributos da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável (FEIL; 
SCHREIBER, 2017, p. 678. 

  
Essa complexidade no entendimento das variantes que buscam expressar a 

ideia da sustentabilidade reflete também nas definições do que seria uma educação 

pautada nos preceitos da sustentabilidade. Apontar algumas dessas definições 

contribui para o entendimento de como essas ideias têm bases semelhantes e se 

complementam a partir da evolução de novos estudos. Não cabe aqui a intenção de 

definir uma melhor nomenclatura, mas contar a história dos estudos e conceitos 

sobre o tema.  

 No contexto brasileiro, os primeiros movimentos para a educação ambiental 

se baseiam no conceito da Educação Libertadora de Paulo Freire (1996), uma vez 

que esta implica no processo de conscientização do educando acerca de suas 

relações no/com o mundo, tendo como horizonte a perspectiva de transformação 

cultural e social (DICKMANN, 2010; TORRES; MAESTRELLI, 2012; ANDREOLA, 

2003). Para Andreola (2003), as reflexões freudianas servem tanto para se pensar a 

raiz da questão socioambiental quanto na avaliação da implementação da temática 

ambiental na educação formal.  

Com base nos estudos de Paulo Freire, Dickman (2010) aponta o conceito de 

Educação Ambiental Libertadora para aquela que considera questões sociais, 

culturais, econômicas e políticas. Defende a expressão para definir uma educação 

comprometida com a construção de sujeitos críticos e emancipados, envolvidos e 
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interessados na transformação da realidade onde estão inseridos, como cidadão 

consciente de seu papel no mundo e na sociedade.  

Para Jacobi (2003), a Educação Ambiental possui função transformadora, 

atuando como condição necessária para modificar um quadro de crescente 

degradação socioambiental, no qual a corresponsabilização dos indivíduos torna-se 

um objetivo essencial para promover um novo tipo de desenvolvimento. 

Na mesma linha, Achkar, Domínguez e Pesce (2007) defende que a 

Educação Ambiental deve impulsionar o pensamento crítico, criativo e prospectivo, 

atuando como uma ferramenta poderosa para formar cidadãos comprometidos com 

o desenvolvimento de empreendimentos coletivos baseados em critérios profundos 

de justiça socioambiental.  

Loureiro (2012) também defende que o termo Educação Ambiental por 

acreditar que seu caráter holístico contribui para pensar nos componentes sociais e 

ecológicos do ambiente, promovendo a problematização da realidade, de valores, 

atitudes e comportamentos em práticas dialógicas. O autor é crítico da construção 

“educar para” por entender que atribui fins instrumentais à educação, o que se 

dissocia de fins emancipatórios e reflexivos. Ele justifica explicando ao atribuir-se a 

noção de finalidade, essa se resume a “conscientizar sobre as implicações desses 

esforços de preservação”, ao qual coloca que: 

 
Conscientizar vira sinônimo de informar ou no máximo de ensinar o outro o 
que é certo; de sensibilizar para o ambiente; transmitir conhecimentos; 
ensinar comportamentos adequados à preservação, desconsiderando as 
condicionantes socioeconômicas e culturais do grupo com o qual se 
trabalha (LOUREIRO, 2012, p.80) 

  
No entanto, Leal Filho e Pace (2016) afirmam que a nomenclatura Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável é o termo que mais parece ter se estabelecido 

na comunidade internacional, tendo sido adotado pela UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) na redação do capítulo 36 

da Agenda 21, intitulado “Promoting Education, Public Awareness, and Training” 

(UNDSD, 1992).  

O relatório da Agenda 21 inspirou a criação da Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (DESD), lançada no World Summit on Sustainable 

Development em Johannesburg no ano de 2002. Conforme orientado pelos 
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organizadores, a DESD compreenderia o período entre os anos de 2005 a 2014 com 

o objetivo promover uma educação que possibilitasse melhorar o acesso à educação 

básica de qualidade, reorientar os currículos de educação, capacitar e conscientizar 

o público, bem como ajudar as pessoas a desenvolver seus comportamentos, 

habilidades e conhecimentos de que necessitam, agora e no futuro (UNESCO, 

2005).   

O documento oficial de lançamento da DESD apresentou uma definição dos 

pontos que englobam a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, sendo: (i) 

deve-se basear em princípios e valores que permeiam a Educação para a 

Sustentabilidade; (ii) lidar com o bem estar das três dimensões da sustentabilidade 

(ambiental, econômica e social); (iii) contribuir para aprendizagem ao longo da vida; 

(iv) ser localmente relevante e culturalmente adequada; (v) basear-se em 

necessidades, percepções e condições locais, considerando que atender a 

demandas locais frequentemente promove consequências e efeitos internacionais; 

(vi) envolver educação formal, não formal e informal; (vii) contemplar a natureza 

dinâmica da sustentabilidade; (viii) abordar conteúdo que leva em consideração o 

contexto, questões globais e prioridades locais; (ix) contribuir para a construção de  

capacidades civis para tomada de decisões baseadas nas necessidades da 

comunidade, tolerância social, gestão ambiental, força de trabalho que se adapta 

facilmente e qualidade de vida; (x) ser interdisciplinar e (xi) utilizar uma variedade de 

técnicas pedagógicas que promovem aprendizagem participativa e habilidades para 

desenvolver o pensamento dos alunos (UNESCO, 2005) 

Dessa forma, a UNESCO (1999) defende que a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável dever ser adaptada por perspectivas de todos os 

campos do desenvolvimento humano e deve incluir desafios urgentes, como direitos 

humanos, paz e segurança, igualdade de gêneros, diversidade cultural, saúde, 

governança, recursos naturais, mudanças climáticas, desenvolvimento rural, 

urbanização sustentável, prevenção e mitigação de desastres, economia de 

mercado, redução da pobreza, transparência e responsabilidade corporativa. 

Autores como Longhurst (2014) e Rauch (2008) também adotam o termo 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável em definições que se 

complementam. Para Longhurst (2014), Educação para o Desenvolvimento 
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Sustentável consiste no processo de equipar os alunos com o conhecimento e a 

compreensão, as habilidades e os atributos necessários para trabalhar e viver de 

uma maneira que proteja seu bem-estar ambiental, social e econômico, tanto na 

geração atual quanto nas futuras. Rauch (2008) considera que a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável faz parte do mandato educacional geral para permitir 

que toda nova geração humanize as condições de vida.  

O “Guia de Orientação para Provedores de Ensino Superior do Reino Unido” 

descreve Educação para o Desenvolvimento Sustentável como: trabalhar com os 

alunos para contextualizar sua aprendizagem com as realidades de sua própria 

especialização, profissão e vida pessoal, incentivando-os a desenvolver: (a) a noção 

de cidadania global; (b) um compromisso com a administração ambiental; (c) uma 

reflexão sobre a interação entre questões de justiça social, ética, bem-estar e fatores 

ecológicos e econômicos; e (d) uma perspectiva voltada para o futuro; aprender a 

pensar sobre as consequências das ações e sobre como os sistemas e as 

sociedades podem ser adaptados para garantir um futuro sustentável 

(LONGHURST, 2014). 

Os documentos das Nações Unidas variam no uso de duas construções:  

Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Educação para a Sustentabilidade, 

pouco explorando as semelhanças e diferenças entre ambos. 

Nos anos 2000, a ONU ratificou um documento que trazia diretrizes para a 

Educação para a Sustentabilidade. Conhecida como a Carta da Terra declarava 

princípios éticos fundamentais para a construção de uma sociedade justa, 

sustentável e pacífica, dentre eles o princípio 14 tinha foco no desenvolvimento da 

educação e propunha “integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da 

vida, os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida 

sustentável” (GADOTTI, 2010).  

As metas da Carta da Terra orientavam para (a) Oferecer a todos, 

especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas que lhes permitam 

contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável. (b) Promover a 

contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências, na educação para 

sustentabilidade. (c) Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa no 

sentido de aumentar a sensibilização para os desafios ecológicos e sociais. (d) 
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Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência 

sustentável (GADOTTI, 2010) 

Em 2015, a construção Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

aparece novamente nos documentos da ONU, dessa vez na Agenda 2030, 

publicado como um documento que convida todas as nações no sentido de rever 

processos de consumo e produção tendo em vista um futuro mais justo e promissor 

para o planeta. Para isso, são traçados 17 objetivos principais que se desdobram em 

169 metas, construídas de forma colaborativa entre os países, considerando ações 

prioritárias a serem atendidas até o ano de 2030 (ONU, 2015).  

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 4, descrito como 

“Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”, apresenta como meta 

4.7: garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, 

por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 

sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de 

paz e não-violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da 

contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável (IBGE, 2021). 

Apesar das semelhanças, alguns autores ressaltam que as nomenclaturas 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Educação para a Sustentabilidade 

não se tratam de sinônimos, sendo importante ressaltar que a Educação para a 

Sustentabilidade é também associada à ideia do ensino de valores e princípios como 

a ética e a responsabilidade social e bastante recorrente na literatura, principalmente 

nos estudos que envolvem os temas administração e escolas de negócio (FEIL; 

SCHREIBER, 2017; SINGH, 2019; BRUNSTEIN; GODOY; SILVA, 2014; JACOBI; 

RAUFFLET; ARRUDA, 2011; UNESCO 2005). 

Para Kearings e Springett (2003), a educação para a sustentabilidade está 

relacionada ao pensamento crítico que envolve pensar em valores e na ética social e 

pessoal de forma mais ampla. De acordo com os autores, ao considerar como esses 

fatores podem ter impacto nas decisões de gestão, os alunos estariam capacitados 

para participar de uma transformação democrática da sociedade. Para Jacobi 

(2005), a educação para a sustentabilidade qualifica os alunos para um 
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posicionamento crítico ante a crise socioambiental, tendo como horizonte a 

transformação de hábitos e práticas sociais e a formação de uma cidadania 

ambiental que os mobilize para a questão da sustentabilidade em seu significado 

mais abrangente.  

Ressaltar o caráter holístico, tanto da construção da educação para o 

desenvolvimento sustentável quanto da educação para a sustentabilidade, tem como 

intuito apresentar um contraponto às colocações de Loureiro (2012) quando coloca 

que ambas estariam desassociadas à reflexão e a condicionantes socioeconômicas 

e culturais. Os pontos acima destacados mostram que a relevância da autonomia do 

pensamento e a necessidade de uma visão global de longo prazo que considera 

tanto a perspectiva ambiental, quando as condições econômicas e sociais das 

comunidades. Para além disso, a educação para sustentabilidade ressalta ainda 

fatores como princípios e valores como a ética e a responsabilidade social, temas 

relevantes para esse estudo que considera o desdobramento de princípios em 

práticas educacionais.  

Diante de tais colocações, nesse trabalho será adotada a construção 

educação para a sustentabilidade por ser mais abrangente ao considerar aspectos 

como a promoção do desenvolvimento sustentável, questões socioeconômicas, 

ambientais e culturais, associadas a promoção de princípios e valores (UNESCO, 

2005; ONU, 2015; JACOBI, 2005). 

No intuito de demonstrar como o tema é abordado na literatura, o Quadro 1 

apresenta de forma resumida algumas das variantes para o termo que define a 

relação educação e sustentabilidade. 

 
Quadro 1: Nomenclaturas e conceitos acerca do binômio educação e sustentabilidade. 

NOMENCLATURA DEFINIÇÃO AUTOR, ANO, 
PÁGINA 

Educação 
Ambiental para 
Sustentabilidade  

O ponto central dessa abordagem é um exame dos 
prováveis futuros como resultado das relações 
ambientais existentes e dos possíveis futuros 
ambientais alternativos. Crucialmente ligado aos 
conceitos de ‘empoderamento’ e ‘ação’. 

Tilbury, 1995, p. 207. 

Educação para a 
cidadania da 
sustentabilidade 

Sugere que a visão da cidadania ecológica contribui 
com a educação em quatro dimensões: escalar, ética, 
relacional e política. 

Sterling;  Huckle, 
1996, p. 234. 

Educação para a 
sustentabilidade 

Possibilitando uma aprendizagem pautada por 
interesses comuns, que promovam as dimensões da 
sustentabilidade e suas interconexões por meio de 

Wenger, 1998, p.07. 
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diversos meios. 
Educação como 
Sustentabilidade 

Processo de aprendizado social para melhorar a 
condição humana que pode ser continuada 
indefinidamente sem prejudicar a si mesma. 

Foster, 2001, p. 153. 

Educação 
Ambiental 

Tem por objetivo formar cidadãos com consciência 
local e planetária 

Gadotti, 2010, p. 76. 

Educação para o 
Desenvolvimento 
Sustentável  

Melhorar o acesso à educação básica de qualidade, 
reorientar os currículos de educação, capacitar e 
conscientizar o público, bem como ajudar as pessoas 
a desenvolver seus comportamentos, habilidades e 
conhecimentos de que necessitam, agora e no futuro.  

UNESCO, 2002, p. 
5. 

Educação 
Ambiental 
Libertadora 

Comprometida com a construção de sujeitos críticos e 
emancipados, envolvidos e interessados na 
transformação da realidade. 

Jacobi, 2003, p. 199. 

Educação 
Sustentável  

Contempla uma mudança cultural e do paradigma 
educacional mais voltado para a qualidade das 
relações existentes em detrimento aos produtos 
gerados. 

Sterling, 2004, p. 35. 

Educação 
Ambiental 

Objetiva formar cidadãos comprometidos com 
critérios profundos de justiça socioambiental.   

Achkar, 2007, p. 85. 

Educação 
Ambiental Crítica  

Deve pensar nos componentes sociais e ecológicos 
do ambiente, promovendo a problematização da 
realidade, de valores, atitudes e comportamentos em 
práticas dialógicas.  

Loureiro, 2007, p.67 

Educação 
Sustentável 

Oferecer aos egressos atitude, conhecimento e 
habilidades para lidar com objetivos a longo prazo, ao 
mesmo tempo, desenvolver e distribuir o 
conhecimento que apoia a pesquisa sobre 
desenvolvimento sustentável. 

Jansen, 2009, p. 56. 

Educação 
Ambiental 
Libertadora 

Precisa ser conectada à realidade complexa em suas 
múltiplas dimensões, tendo em vista a proteção do 
planeta e a qualidade de vida de seus habitantes. 

Dickman, 2010, p. 
42. 

Educação para o 
Desenvolvimento 
Sustentável  

A educação para o desenvolvimento sustentável é 
baseada em ideais e princípios subjacentes à 
sustentabilidade, como equidade intergeracional, 
equidade de gênero, tolerância social, alívio da 
pobreza, preservação e restauração ambiental, 
conservação de recursos naturais, conservação de 
recursos naturais e sociedades justas e pacíficas. 

UNESCO, 2012, p. 
44-45. 

Educação para o 
Desenvolvimento 
Sustentável  

Processo de equipar os alunos com o conhecimento e 
a compreensão, as habilidades e os atributos 
necessários para trabalhar e viver de uma maneira 
que proteja seu bem-estar ambiental, social e 
econômico, tanto na geração atual quanto nas 
futuras.  

Longhurst et al., 
2014, p. 5.  
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Educação para o 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Processo de aprender a tomar decisões que 
considerem o futuro da economia em longo prazo, 
ecologia, desenvolvimento equitativo de todas as 
comunidades e promoção de suas culturas. 

Besong e Holanda, 
2015, p. 8. 

Educação para o 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Promoção de estilos de vida sustentáveis, direitos 
humanos, igualdade de gênero, promoção de uma 
cultura de paz e não-violência, cidadania global, e 
valorização da diversidade cultural e da contribuição 
da cultura para o desenvolvimento sustentável. 

ONU, 2015. 

Educação para a 
sustentabilidade 

Se desenvolveu em direção a um senso de lugar 
(educação orientada para a natureza e a ecologia) 
que deveria aprimorar o relacionamento entre 
humanos e não humanos, questionar estruturas e 
valores hegemônicos e envolver vários atores com 
visões conflitantes 

Wals, Weakland e 
Corcoran, 2017, 
p.74. 

Educação para a 
sustentabilidade 

(i) desenvolver conhecimentos e habilidades sobre 
sustentabilidade e suas capacidades cívicas e de 
liderança – e ser intelectuais transformadores; (ii) ser 
socializado para desenvolver suas atitudes 
questionadoras e críticas em relação a estruturas, 
ações e culturas insustentáveis; (iii) desenvolver 
objetivos relevantes de acordo com suas 
perspectivas; e (iv) discutir entendimentos e dilemas 
de diversas perspectivas e visões de mundo, entre si, 
com seus professores universitários e professores de 
aprendizagem no local de trabalho. 

Ärlemalm-Hagsér, 
2017, p. 414.  

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

 

Cabe destacar que, independentemente da nomenclatura escolhida, ao 

considerar a relação educação e sustentabilidade, diversos autores citam a ideia da 

necessidade de uma transformação (SHRIVASTAVA; HART, 1995; WELFORD, 

1995; VILLAMIL, 2016; FREIRE, 2004; DICKMAN, 2010; JACOBI, 2003; JACOBI, 

2005; KEARINGS; SPRINGETT, 2003). 

Morin (2014) defende a ideia da educação como fator de transformação a 

qual contempla a necessidade de uma mudança pessoal, interior e de consciência. 

Essa concepção foi também tema do livro Educação: um Tesouro a Descobrir, 

produzido para a UNESCO pela Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, liderada por Jacques Delors. Na obra, os autores consagram o que seria 

conhecido como Os Quatro Pilares da Educação, definidos como: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser (DELORS, 

1996).  

Posteriormente, foi adicionado a esse relatório mais um pilar: aprender a se 

transformar e a transformar a sociedade, o qual reconhece que cada um, atuando 
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individualmente e em conjunto, pode transformar o mundo, uma vez que a educação 

de qualidade fornece instrumentos para a transformação da sociedade. No 

documento oficial da UNESCO “aprender a transformar para transformar a 

sociedade” implica em integrar valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em 

todos os aspectos da aprendizagem; e empoderar as pessoas para assumirem 

responsabilidade na criação de um futuro sustentável (DELORS, 1996). 

É possível encontrar diversas iniciativas ao redor do mundo que se propõem a 

sistematizar e promover a Educação para a Sustentabilidade no ensino superior. 

Para entender seu contexto, cabe apresentar um levantamento histórico dos 

movimentos que incentivaram mudanças nas instituições de ensino superior, a partir 

da adoção de princípios baseados na visão do desenvolvimento sustentável, 

revendo processos internos e repensando seu impacto social. O próximo capítulo 

apresenta um levantamento dessas iniciativas.  

 

2.1.1 Iniciativas globais de promoção da Educação para a Sustentabilidade 

 

Originalmente, o termo desenvolvimento sustentável surgiu no campo das 

florestas e seus primeiros registros foram feitos na Nature Conservation And Natural 

Resources Strategy Of The International Union For Conservation Of Nature (IUCN, 

1980). Embora a visão inicial do desenvolvimento sustentável tenha partido da 

perspectiva ecológica, logo passou a englobar também as questões de aspectos 

sociais e econômicos em nível mundial (KLARIN, 2018). 

Um dos primeiros marcos da mobilização que alertava sobre as 

consequências negativas do desenvolvimento desenfreado ficou conhecido como o 

Clube de Roma. O grupo formado por cientistas, economistas e humanistas de dez 

países diferentes passou a se reunir ainda em 1968, e nos anos seguintes 

publicaram dois documentos bastantes significativos na literatura sobre 

desenvolvimento sustentável: Limits of Growth (MEADOWS et al., 1973) e Mankind 

at the Turning Point (MESAROVIC; PESTEL, 1974).  

Limits of Growth (Meadows et al., 1973) foi lançado UN Conference on 

Human Environment em Stockholm na Suécia, evento que ficou marcado na história 

como a primeira grande reunião de chefes de estado organizada pelas Organização 
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das Nações Unidas para discutir a questão ambiental. O documento impunha limites 

ao crescimento, defendendo um sistema mundial sustentável com base no conceito 

de “Small is beautiful” de Schumacher (2011). Ainda em 1972, Georgescu-Roegen 

fez alerta similar na obra The Entropy Law and the Economic Process 

(GEORGESCU-ROEGEN, 1993) destacando que se mantivéssemos o padrão de 

produção e consumo da época, chegaríamos a um padrão irreversível.  

Em 1975, a UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura promoveram uma conferência sobre educação ambiental 

estabelecendo uma estrutura educacional global para o meio ambiente. A primeira 

fase dos compromissos assumidos seria concluída dois anos depois, na Conferência 

Intergovernamental de Educação Ambiental, dessa vez em Tbilisi, Geórgia. Esses 

movimentos ficaram conhecidos, respectivamente, como a Carta de Belgrado e a 

Declaração de Tbilisi e marcam os primeiros movimentos que unem educação e 

sustentabilidade (KLARIN, 2018). 

Nos anos subsequentes diversos estudiosos, organizações e instituições 

contribuíram para a criação do conceito de desenvolvimento sustentável e para as 

ações em defesa de um processo de crescimento mais responsável e igualitário.  

Em 1991, foi lançado o seguimento da Estratégia Mundial de Conservação – 

Cuidando da Terra: uma estratégia para uma vida sustentável (UICN; PNUMA; 

WWF, 1991) que destacava o papel da educação em trazer mudanças em direção a 

estilos de vida sustentáveis. Pedia uma educação ambiental que permitisse aos 

cidadãos entender, apreciar e implementar práticas sustentáveis (TILBURY, 1995). 

Em 1999, na Europa, esse movimento ficou marcado pela Declaração de Bolonha 

que argumentava sobre a importância da educação para o desenvolvimento 

sustentável, impelindo instituições de ensino superior signatárias a promoverem 

reformas em seu sistema de ensino (ARRUDA FILHO, 2015).  

A Organização das Nações Unidas sempre esteve na vanguarda no 

planejamento e promoção de ações traçadas para melhorar as condições de vida no 

planeta. Criada em outubro de 1945, é formada por países que se reuniram 

voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais. Sendo 

assim, o órgão define como suas principais funções: manter a paz e a segurança 
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internacionais, proteger os direitos humanos, fornecer ajuda humanitária, defender o 

direito internacional e promover o desenvolvimento sustentável (UN, 2020). 

Para promover seus compromissos, a ONU se organiza em programas, 

agências, iniciativas e na organização de eventos de alcance mundial. Os primeiros 

eventos que tiveram o desenvolvimento sustentável como foco foram a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em 1972, a Conferência de Nairóbi no 

Quênia, dez anos depois, e a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 1992. 

Conhecida também como Eco-92, a Conferência marca a assinatura da 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento com 27 princípios sobre 

os direitos e deveres das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável, e da 

Agenda 21, um programa global com objetivos, planos de ação e recursos para o 

DS. Entre os 40 capítulos, a Agenda 21 destaca a importância de programas 

educacionais voltados à conscientização e promoção do desenvolvimento 

sustentável, necessários à sua implementação (UNDSD, 1992). 

Nesse mesmo período, outras iniciativas chamavam a atenção ao 

comprometimento com a questão educacional. Ainda em 1990, a Declaração de 

Talloires foi o primeiro documento oficial assinado por administradores de 

universidades que assegurava seu compromisso com a promoção do ensino e da 

pesquisa em sustentabilidade. As universidades signatárias dessa declaração se 

comprometeram com as seguintes ações: (i) Aumentar a consciência para o 

desenvolvimento ambientalmente sustentável; (ii) Criar uma cultura institucional da 

sustentabilidade; (iii) Educar para a cidadania ambientalmente responsável; (iv) 

Incentivar a literatura ambiental; (v) Praticar a ecologia institucional; (vi) Envolver 

todas as partes interessadas; (vii) Colaborar para abordagens interdisciplinares; (viii) 

Aumentar a capacidade das escolas primárias e secundárias; (ix) Alargar o serviço e 

o alcance nacional e internacionalmente; (x) Manter o movimento. (ULSF, 1990; 

MARCELINO, 2016). 

Tanto a Declaração de Talloires quando a publicação da Agenda 21 

inspiraram outros eventos similares que buscaram incentivar instituições de ensino 

superior a promover a sustentabilidade em suas estruturas organizacionais e 
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currículo acadêmico. O Quadro 2 apresenta um resumo de algumas das declarações 

subsequentes e seus objetivos. 

 
Quadro 2: Declarações sobre sustentabilidade no ensino superior. 

Nome Ano Resumo 
Declaração de Talloires 1990 Documento assinado na França por mais de 350 reitores de 

universidades de mais de 40 países. Atestou para a urgência 
de um plano de ação para incorporar a sustentabilidade 
ambiental em IES. 

Declaração de Halifax 1991 Assinada no Canadá ressaltou a responsabilidade das 
IES no processo de construção de políticas e ações para a 
sustentabilidade. O Brasil esteve presente nesse movimento 
junto a outras universidades ligadas à ONU. 

Declaração de Kyoto 1993 O documento faz um chamado aos 650 membros para que, 
entre outras ações de promoção da sustentabilidade nas 
áreas de ensino e pesquisa, se comprometessem a rever 
suas próprias operações, para refletir quais as melhores 
práticas sustentáveis do desenvolvimento. 

Declaração de Swansea 1993 O encontro no Reino Unido contou com a participação de 
400 universidades, de 47 países e focava em pensar 
maneiras de incorporar a sustentabilidade nos projetos e 
metodologias das universidades. 

Declaração de 
Thessaloniki  

1997 Assinada na Grécia, focava na capacitação de docentes para 
a educação para o desenvolvimento sustentável. Também 
propunha o envolvimento de diferentes setores como 
governos e empresas e a criação de um fundo de 
financiamento. 

Declaração de Emga 2000 Compromisso assumido por ministros de diversos países da 
região do Mar Báltico (Estocolmo) com a finalidade de criar 
uma rede de ministros, autoridades e instituições 
educacionais dedicadas à educação para o desenvolvimento 
sustentável.  

Declaração de Luneburg 2001 Convite para fortalecer a educação científica e tecnológica 
para a educação para o desenvolvimento sustentável. 
Envolveu atores como a Universidade das Nações Unidas, 
UNESCO, Academia Africana de Ciência, Conselho 
Internacional pela Ciência, Associação Internacional de 
Universidades, Campus Copernicus, Educação Superior 
Global pelas Parcerias de Sustentabilidade, Conselho de 
Ciência da Ásia, Academia de Ciência do Terceiro Mundo, 
Líderes Universitários para um Futuro Sustentável, e 
Federação Mundial de Organizações de Engenharia. 

Declaração de Ubuntu – 
Joanesburgo 

2002 Focava no incentivo ao estabelecimento de parceria entre 
instituições de ensino no desenvolvimento de pesquisas e na 
adequação dos currículos em prol da Educação para a 
Sustentabilidade. 

Declaração de 
Barcelona 

2004 Com a participação de mais de 190 universidades, o 
documento focava em chamar a responsabilidade dos 
futuros profissionais na adoção de princípios pautados na 
ética e na aplicação da sustentabilidade em sua atuação. 

Declaração de Graz 2005 Documentos para orientação das universidades na 
incorporação das filosofias e princípios da sustentabilidade 
em todas as suas funções. 

Declaração de Abuja 2009 
Declaração de Turim 2009 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de Marcelino (2016); Tauchen; Brandli (2006); Rohrich; 

Takahashi (2019); Loureiro; Pereira; Pacheco Júnior (2014); Matos et al. (2015); Da Silva (2014); 

Lozano et al. (2013) (2020). 

 

Há ainda outros movimentos históricos que atestam o compromisso de 

instituições de ensino superior com a promoção da sustentabilidade, conforme 

pontuado a seguir:  

• Em 1994, a Carta Copernicus foi um programa interuniversitário de 

cooperação ao meio ambiente, estabelecido pela associação das 

universidades europeias e que ainda está ativo.  

• Em 1995, em São José, na Costa Rica, foi constituída a Organização 

Internacional de Universidades pelo Desenvolvimento Sustentável e 

Meio Ambiente – OIUDSMAE.  

• Em 1998, a UNESCO publica a Declaração Mundial sobre o Ensino 

Superior chamando as instituições de ensino superior para liderança no 

processo do desenvolvimento sustentável.  

• Em 2002, a Associação Internacional de Universidades (IAU), a 

Associação de Líderes Universitários para um Futuro Sustentável 

(ULSF), o Copernicus Câmpus e a UNESCO lançaram a Parceria 

Global de Educação Superior para Sustentabilidade (GHESP) para 

promover a Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

especialmente entre instituições de ensino superior. A parceria acabou 

depois de cincos anos de atividades (IAU, 2020).  

 

No âmbito nas Nações Unidas, o lançamento da Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, em 2005, marca uma iniciativa para incentivar 

mudanças de comportamentos tanto na esfera política quanto no aspecto individual, 

momento em que “o problema deixa de se situar no lugar do sujeito nas relações de 

produção e na vida cotidiana, e passa para a esfera do julgamento moral” 

(LOUREIRO, 2012, p. 79).  

Em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, conhecida como Rio+20, publica a Declaração da Iniciativa de 

Sustentabilidade para o Ensino Superior, apoiada por mais 250 universidades que 
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assumiam como compromisso ensinar os conceitos de DS; estimular a investigação 

em questões de DS; reduzir a pegada ambiental no câmpus; apoiar os esforços de 

sustentabilidade nas comunidades onde residem; compartilhar os resultados através 

de estruturas internacionais (MATOS et al., 2015). O movimento mais recente a 

retomar a relação entre educação e sustentabilidade na ONU é a Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável, lançada em 2015, e que contempla os 17 Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) com destaque para a meta 4.7 que propõe: 

 
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de 
gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, 
e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável. (ONU, 2015, p.23) 

 
Um grande diferencial dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é a 

maneira em que foram traçados e o engajamento necessário para torná-los 

possíveis, o que exige uma atuação multidisciplinar entre a ONU, os governos, o 

setor privado, organizações do terceiro setor e movimentos populares.  

Desde seu lançamento, a ONU tem ressaltado a importância do envolvimento 

de todos os setores da sociedade para que os Objetivos Globais sejam factíveis, 

conforme exposto pela executiva Hoek (2018, p. 19) quando ressalta que “apoiar o 

desenvolvimento sustentável e cumprir nossos Objetivos Globais exigirá esforços de 

todos os setores de todas as nações e exigirá novos níveis de participação no 

mercado”. 

Essa aproximação das Nações Unidas com outros setores da sociedade para 

além dos governos começou a partir do lançamento da iniciativa Pacto Global, nos 

anos 2000, pelo então secretário-geral, Kofi Annan. Trata-se de uma iniciativa 

voluntária que tem como meta mobilizar empresas para que, juntamente com outros 

atores sociais, contribuam para a construção de uma economia global mais inclusiva 

e sustentável. Uma ação inovadora e ambiciosa de envolver ativamente a 

comunidade empresarial internacional na implementação e divulgação de políticas e 

práticas sustentáveis, envolvendo todas as partes interessadas (ARRUDA FILHO, 

2015; BUONO, 2014; PARKES; BUONO; HOWAUDY, 2017). 
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O Pacto Global advoga 10 princípios universais na área de direitos humanos, 

trabalho, meio ambiente e anticorrupção com o objetivo de integrá-los às atividades 

empresariais de todo o mundo e catalisar ações em apoio às metas mais amplas da 

ONU e beneficiando economias e sociedades de todo o mundo. É, atualmente, a 

maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo (UNGC, 2020). 

No entanto, para Arruda Filho (2015, p.61) ainda há uma lacuna entre 

compromissos assumidos e ações colocadas em prática. Para o autor: 
 

Apesar de as Convenções das Nações Unidas serem passos essenciais 
para a cooperação global, eles não representam a passagem para uma 
ação concreta. É quase sempre nas fundações, no setor empresarial e na 
academia que as soluções efetivas aparecem como iniciativas concretas e 
por isso a sensibilização dessas organizações é tão importante para o 
processo de transformação da realidade.  

 
Ressaltando o papel da academia nesse contexto, teve início no âmbito do 

Pacto Global uma movimentação voltada para as instituições de ensino superior no 

sentido de destacar a necessidade de uma reestruturação da educação de 

executivos, tendo em vista a responsabilidade dos líderes do futuro ao enfrentarem 

os desafios da sustentabilidade (HAERTLE et al., 2017). A ideia inicial foi de criar 

uma proposta de reformulação da estrutura curricular com a inserção de questões 

relativas à responsabilidade social corporativa ao currículo todo, além de uma 

significativa mudança na mentalidade do corpo docente. De acordo com Cooperrider 

(2016) a grande questão era entender por que as instituições continuavam 

questionando se responsabilidade social era boa ou não para os negócios. Com isso 

nascem os movimentos Globally Responsible Leadership – GRLI, em 2004, e os 

Princípios para a Educação Executiva Responsável – PRME, em 2007. 

A GRLI foi uma parceria estabelecida entre representantes de vinte e uma 

empresas, escolas de negócios e centros de aprendizado de liderança com o 

objetivo de promover a liderança globalmente responsável, por eles definida como 

um exercício global da liderança ética, baseada em valores na busca do progresso 

econômico e social do desenvolvimento sustentável. O GRLI se baseia nos 

seguintes princípios: justiça, liberdade, honestidade, humanidade, tolerância, 

transparência, responsabilidade e solidariedade, e sustentabilidade.  

A iniciativa defende uma transformação na postura das escolas de negócios 

que devem promover uma educação que integre as questões da responsabilidade 
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social corporativa e outros tópicos como: (i) análise de políticas sociais intelectuais, 

tecnológicas e ambientais; (ii) análise dos códigos éticos existentes e estudo da 

implementação bem-sucedida da organização de códigos e princípios éticos, (iii) o 

desenvolvimento de líderes globalmente responsáveis vinculado à atributos e 

comportamentos como integridade, empatia, compaixão, diálogo e a 

autoconsciência; (iv) compreensão intercultural e habilidades linguísticas; (v) 

contabilidade e relatórios sociais e ambientais; (v) práticas de negócios sustentáveis. 

(GRLI, 2005) 

Na mesma linha de atuação, o PRME, ponto principal desse estudo, foi 

lançado como uma iniciativa do Fórum Global Business as Agent of World Benefit: 

Management Knowledge Leading Positive Change, promovido pela Academy of 

Management, pelo Pacto Global da ONU e pela Case Weatherhead School of 

Management. 

A iniciativa reconhece que o ensino de administração para os negócios é a 

chave para criar líderes responsáveis e, portanto, deve se pautar em seis princípios, 

apresentados no Quadro 3. Para Haertle (2017) e Arruda Filho (2017), os princípios 

para a educação executiva responsável oferecem uma oportunidade para 

reexaminar currículos e temas de pesquisas, bem como rever a maneira como a 

escola se relaciona com a sociedade e o envolvimento com o setor privado.  

 

Quadro 3: Os seis princípios para a educação executiva responsável. 
Princípios Descrição 
Propósito Desenvolver a capacidade dos estudantes para serem futuros geradores de 

sustentabilidade para os negócios e a sociedade, e para trabalharem por uma 
economia global mais inclusiva; 

Valores Incorporar em nossas atividades acadêmicas, currículos e práticas 
organizacionais os valores da responsabilidade social global, conforme 
retratados em iniciativas internacionais, como o Pacto Global das Nações 
Unidas. 

Método Criar modelos educacionais, materiais, processos e ambientes que viabilizem 
um efetivo aprendizado de experiências em liderança responsável; 

Pesquisa Engajar-se em pesquisas conceituais e empíricas que ajudem a avançar no 
entendimento do papel, da dinâmica e dos impactos das corporações na criação 
de valores sociais, ambientais e econômicos sustentáveis; 

Parcerias Interagir com os gestores de negócios e estender o conhecimento a seus 
desafios em responsabilidades sociais e ambientais e explorar, conjuntamente, 
abordagens para esses desafios; e 
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Diálogo Facilitar e apoiar o diálogo e o debate entre educadores, negócios, governos, 
consumidores, mídia, organizações da sociedade civil, outros grupos 
interessados e stakeholders sobre assuntos críticos relacionados à 
responsabilidade social global e sustentabilidade. 

Fonte: ESCUDERO et al., 2006. 

 

Desde seu lançamento, a iniciativa chegou a mais de 800 escolas signatárias 

em quase 90 países pelo mundo. Em 2017, após os primeiros dez anos de atuação, 

o PRME passou por uma revisão estratégica, na qual foram traçadas novas metas e 

pontos de atenção, em destaque para a determinação de se dedicar a promover o 

alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável por meio da educação 

executiva responsável, proporcionando recursos e oportunidades de engajamento 

para as escolas signatárias criarem soluções inovadoras e programas que apoiem o 

progresso dos ODS. Além disso, foi pontuada a necessidade de ampliar a atuação 

do PRME buscando o engajamento de um número maior de escolas por todo o 

mundo e uma aproximação maior com outros stakeholders como as empresas e os 

alunos (HAERTLE et al., 2017). 

O documento da visão estratégica ressalta a importância de trazer valor à 

marca do PRME para que “não seja somente a maior iniciativa de escola de 

negócios focada na sustentabilidade, mas também a mais eficaz para transformar o 

cenário atual da educação em administração e negócios” (HAERTLE et al., 2017, 

p.66).  

Entretanto, o PRME mantém a autonomia das escolas na escolha das 

estratégias e práticas a serem implementadas para a promoção dos princípios, bem 

como não apresenta formas para mensuração dos resultados alcançados pelas 

escolas, o que ressalta a importância de apresentar um modelo de avaliação do 

desempenho das escolas signatárias do PRME. 

A principal determinação do PRME é que as ações desempenhadas por cada 

escolas sejam reportadas pública e periodicamente em um relatório ao qual 

denomina Sharing Information on Progress (SIP), ou seja, compartilhamento de 

informações em andamento. Com a publicação do relatório, as escolas 

compartilham suas boas práticas o que constitui em uma rica fonte para estudos 

sobre as principais estratégias de promoção da educação para a sustentabilidade 

desempenhadas em todo o mundo. 
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De acordo com o ex-secretário geral da ONU, Ban Ki-moon (PARKES; 

BUONO; HOWAUDY, 2017; p.61), os Princípios para a Educação Executiva 

Responsável têm a capacidade para levar os argumentos dos valores universais e 

dos negócios para a sala de aula em todos os continentes.  

No entanto, Singh (2019) destaca que ainda que todos os princípios e 

iniciativas evidenciem-se importantes para o desenvolvimento da Educação para a 

Sustentabilidade nas instituições de ensino superior, eles não são suficientes para 

que a inclusão da sustentabilidade em seus currículos e modelos pedagógicos se 

efetive. De acordo com a autora, mesmo as escolas signatárias de tais princípios 

enfrentam uma série de desafios na inserção da sustentabilidade em sua estrutura 

de gestão e ensino, conforme apresentado no próximo tópico. 

 

2.1.2 Barreiras no Ensino da Sustentabilidade 
  

Para Singh e Segatto (2020) e Gale (2015) as barreiras no ensino da 

sustentabilidade podem ser classificadas em quatro pontos principais: (i) o conceito 

difuso do termo ‘sustentabilidade’; (ii) a fragmentação institucional, que impede a 

abordagem da sustentabilidade através de um processo de ensino interdisciplinar; 

(iii) globalização econômica, que acaba transformando a educação sustentável em 

mais uma oportunidade de mercado apenas; e (iv) a tendência das instituições de 

ensino superior em querer racionalizar todas as coisas.   

 O primeiro aspecto, conforme já discutido anteriormente, ressalta o grande 

número de interpretações existentes na literatura acerca dos termos 

sustentabilidade-sustentável-desenvolvimento sustentável, assim como acontece 

quando associados à questão educacional, reforçando a ideia de “difusão”. 

A interdisciplinaridade, segundo aspecto pontuado por Singh (2019), é 

questão recorrente no debate e nos estudos sobre Educação para a 

Sustentabilidade nas escolas (VOLTOLINI, 2014; TILBURY; STEVENSON, 2002). 

Isso porque a própria UNESCO (2005) defende que a Educação para a 

Sustentabilidade que deve fazer uso de uma variedade de técnicas pedagógicas que 

promovem o aprendizado participativo e habilidades de pensamento de ordem 

superior (UNESCO, 2005). No mesmo documento, coloca que a EpS deve possuir 
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uma abordagem transversal, e não apenas como sendo uma temática tratada de 

forma isolada, em uma disciplina específica (UNESCO, 2005). 

De acordo com Clark e Wallace (2015), o conhecimento pode ser classificado 

como disciplinar quando as disciplinas trabalham de forma isolada, multidisciplinar 

quando as disciplinas trabalham em paralelo com foco em objetivos comuns, 

interdisciplinar quando as disciplinas atuam de forma integrada e transdisciplinar 

quando não há limites entre elas. Sendo assim, uma visão transdisciplinar é ainda 

mais complexa, uma vez que vai além de qualquer disciplina.  

Nicolescu (1999) afirma que a educação transdisciplinar considera vários 

níveis de realidade e abrange a complexidade dos fenômenos, construindo um 

pensamento complexo. Por isso, corroborando com Singh e Segatto (2020), uma 

abordagem transdisciplinar permite uma visão ainda mais ampla das implicações do 

processo de se implementar a Educação para a Sustentabilidade, uma vez que 

consiste em fornecer ao aluno ferramentas para entender o caráter holístico do 

desenvolvimento sustentável.  

Ao pontuar os Sete Saberes para a Educação do Futuro, Morin (2014) 

complementa que o ensino fragmentado destrói as possiblidades de julgamento 

corretivo ou a visão em longo prazo. Ao defender a transdisciplinaridade no ensino, 

o autor pontua que: 

 
São necessárias novas práticas pedagógicas para uma educação 
transformadora que esteja centrada na condição humana, no 
desenvolvimento da compreensão, da sensibilidade e da ética, na 
diversidade cultural, na pluralidade de indivíduos, e que privilegie a 
construção de um conhecimento de natureza transdisciplinar, envolvendo as 
relações indivíduo-sociedade-natureza. Esta é a condição fundamental para 
a construção de um futuro viável para as gerações presentes e futuras 
(MORIN, 2014; p.13)   
 

Essa visão macro permite que o aluno confronte problemas que vão além das 

disciplinas tradicionais, envolvendo múltiplos stakeholders e que ocorrem em 

múltiplas escalas como as mudanças climáticas, pobreza e desigualdades, cientes 

da interdependência entre a sociedade e o ecossistema (DALE; NEWMAN, 2005; 

ANNAN-DIAB; MOLINARI, 2017).  

 A terceira barreira para implementação da Educação para a Sustentabilidade 

colocada por Singh (2019) é a suposta transformação da educação sustentável em 

apenas uma oportunidade de mercado. Tendo em vista que alguns autores como 
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Pohle e Hittner (2008) e Post, Preston e Sachs (2002) ressaltam que grande parte 

dos líderes executivos percebem a sustentabilidade como um fator de vantagem 

competitiva aos negócios, a visão apenas econômica implicaria na dissociação da 

adoção dos princípios da sustentabilidade na gestão dos negócios.  

Para evitar isso, é necessário que haja uma reforma em todo o sistema 

educacional, na qual valores e normas sejam repensados (JANSEN, 2009; BARBER 

et al., 2014). Implementar a Educação para a Sustentabilidade exige esforço 

estrutural, Jansen (2009) afirma que é preciso que as direções das instituições 

reconheçam a necessidade e a urgência desse desenvolvimento, que sejam 

convencidas da função da Educação para a Sustentabilidade no que diz respeito a 

apoiar iniciativas que o integrem à sua gestão. 

Por entender a implementação da Educação para a Sustentabilidade como 

um paradigma, Singh (2009) pontua a postura das instituições de ensino superior 

como uma barreira bastante relevante nesse processo. Para Jansen (2009) o 

desenvolvimento sustentável deve ser integrado com todas as operações, atividades 

e departamentos. No entanto, Leal Filho e Pace (2016) afirmam que fatores como a 

complexidade dos sistemas educacionais, os vários níveis de decisão em políticas 

educacionais e a estrutura tradicional dos currículos ainda representam desafios 

para o aprendizado e o ensino sobre desenvolvimento sustentável. De modo a 

contextualizar melhor esse assunto, o tópico 2.2 discute o papel das Instituições de 

Ensino Superior na promoção da Educação para a Sustentabilidade.  
 

2.2 O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO 

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES GLOBALMENTE RESPONSÁVEIS 
 

 O histórico de movimentos e iniciativas a favor do ensino da educação para a 

sustentabilidade contribuíram para a formação da visão crítica à liderança unilateral 

que valoriza apenas resultados financeiros e desconsidera os preceitos do 

desenvolvimento sustentável. Uma gestão de negócio sustentável requer novos 

modos de tomada de decisão e ação, fundamentalmente diferentes daquelas 

incorporadas nas rotinas organizacionais da década de 1990 (SHRIVASTAVA; 

HART, 1995; WELFORD, 1995; JABBOUR, 2010).  
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No entanto, para que isso seja possível, é preciso que futuros líderes e 

colaboradores de organizações tenham as preocupações com a sustentabilidade 

embutidas no cerne de seus negócios, de forma que tais interesses contribuam para 

moldar um novo perfil de formação das novas gerações (BARTH et al.; 2007). Isso 

porque, conforme pontuado por Cortese (2003), de fato, são as pessoas que saem 

das melhores faculdades e universidades do mundo que nos levam ao atual 

caminho doentio, desigual e insustentável no qual nos encontramos. 

Diversos autores defendem que as instituições de ensino superior possuem 

forte influência na formação do modelo mental dos profissionais e líderes da 

sociedade, sendo um ponto crítico de alavancagem na criação de uma sociedade 

sustentável (DYER; 2017; ALEIXO; LEAL; AZEITEIRO, 2018; CORTESE, 2003; 

JANSEN, 2009; SINGH, 2019; TAUCHEN, 2007; FERRER-BALAS; BUCKLAND; DE 

MINGO, 2009).  

Líderes do futuro e tomadores de decisão passam por um processo de 

qualificação dentro das escolas de negócios, ganha destaque seu papel essencial 

na construção de um projeto de sustentabilidade, por meio do desenvolvimento de 

habilidades necessárias para que os estudantes se tornem efetivos agentes de 

mudança nas organizações as quais, eventualmente, irão atuar (TAUCHEN; 

BRANDLI, 2006; SINGH, 2019).  

No Brasil o documento que institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA) destaca que: 

 
As instituições de ensino superior representam um importante espaço social 
para reflexão, formação e difusão de novas concepções de 
desenvolvimento e sustentabilidade, participando numa perspectiva mais 
ampla do estabelecimento de sociedades mais justas, solidárias e 
ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2007, p. 25) 
 

O órgão do Governo Federal Brasileiro, Ministério da Educação, define que as 

Instituições de Ensino Superior compreendem faculdades, universidades, centros 

universitários, institutos federais de educação ciência e tecnologia, e centros 

federais de educação tecnológica. Entretanto, Parkes, Buono e Howaudy (2017) 

afirma que como educadores da próxima e da atual geração de líderes empresariais, 

as escolas de negócios estão em uma posição única para influenciar a mentalidade 

e ações de algumas das maiores e mais poderosas organizações do planeta. 
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Vasconcelos et al. (2013) destacam a responsabilidade de um tipo específico de 

instituição de ensino superior: as escolas de negócios, que podem ser entendidas 

como instituições que possuem foco na educação para negócios, tendo em vista 

aprimorar a qualidade da liderança na sociedade em geral. Tendo em vista a ligação 

do PRME com o Pacto Global, a maior parte das IES signatárias da iniciativa são 

escolas de negócios. 

Para Waddock e Mcintosh (2009), a visão moderna das escolas de negócios 

deve orientar para o desenvolvimento de novas habilidades e competências 

relacionadas à compreensão de interdependência, complexidade e natureza cíclica 

do ambiente no qual os alunos estão inseridos, uma vez que o propósito da 

educação deve ir além da formação técnica para englobar também a formação 

humana, considerando o pensamento sistêmico e a análise da complexidade dos 

indivíduos e das suas relações e interações com o ambiente e com os outros 

(MORIN, 2014; CAPRA, 1992; FREIRE, 1996).  

Para Sidiropoulos (2014) o fato de a sustentabilidade ser um assunto 

relacionado aos valores dos indivíduos, a filosofia pedagógica pautada nesse ponto 

deve incorporar os conceitos de sustentabilidade em cursos de gestão, bem como a 

liderança globalmente responsável, cujas definições estão atreladas aos estudos 

sobre responsabilidade social corporativa e desenvolvimento sustentável que 

entendem que a prática de uma responsabilidade social efetiva e sustentável deve ir 

além dos aspectos legais (SZÉKELY; KNIRSCH, 2005). Para a Globally Responsible 

Leadership Initiative (GRLI, 2005), a liderança globalmente responsável deve ser 

participativa, interativa e inclusiva, aberta a todos os stakeholders envolvidos, uma 

vez que somente uma abordagem global aberta a diversas culturas e países, 

respeitando as diversidades, pode propiciar o aprendizado mútuo.  

Para Barreto, Carvalho Neto e Tanure (2011) a liderança responsável é uma 

maneira de pensar a liderança dos negócios na sociedade, pautada na ética e em 

teorias multidisciplinares que visam contribuir para um comportamento responsável 

que gere mudanças positivas para a sociedade. Em resumo, incentivar a mudança 

de comportamento e valores individuais é a essência do modelo educacional que 

visa gerar um futuro mais sustentável em termos de integridade ambiental, da 
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viabilidade econômica e de uma sociedade justa para as gerações presentes e 

futuras (LOUREIRO, 2012). 

No entanto, para que essa complexidade que envolve o ensino da educação 

para a sustentabilidade e a formação da liderança globalmente responsável torne-se 

pauta dentro do âmbito das escolas de negócios é preciso que tais temas estejam 

inseridos em toda a estrutura educacional das instituições, considerando tanto o 

âmbito da gestão quanto no currículo acadêmico (GRLI, 2005; PRME 2020; 

HAERTLE et al., 2017) 

Tal fator remete à discussão prévia sobre o grande desafio que consiste em 

enfrentar a postura das instituições de ensino superior na promoção da educação 

para a sustentabilidade, o que muitas vezes implica em uma resistência ao processo 

de mudança.  

Jacobi, Raufflet e Arruda (2011) pontuam que, ainda que exista um 

crescimento da preocupação com a inserção da sustentabilidade nas instituições de 

ensino superior, a inclusão/inserção do tema nas disciplinas específicas, ou seja, a 

reformulação da estrutura curricular acaba ocorrendo “a partir de iniciativas 

individuais dos docentes, pouco articuladas com o todo institucional”. Sendo assim, 

para integrar os valores inerentes à desenvolvimento sustentável em todos os 

aspectos da aprendizagem são necessárias mudanças estruturais mais amplas que 

atinjam níveis institucionais a partir de intervenções nas estratégias e operações dos 

campi, incentivadas por parte dos líderes e responsáveis das instituições de ensino 

(GALE et al., 2015; ADAMS, 2013). 

A Globally Responsible Leadership Initiative ((2005) pontua que colocar a 

liderança globalmente responsável e a responsabilidade corporativa global no 

âmago dos currículos das escolas de negócios oferece a essas instituições uma rica 

oportunidade de expandir e enriquecer seus currículos, a partir da adoção de novas 

abordagens pedagógicas essenciais ao desenvolvimento dos atuais e futuros 

líderes. Weybrecht (2010) destaca que cada classe que se forma sem o 

conhecimento e ferramentas para tornar suas empresas mais sustentáveis 

representam uma oportunidade perdida.  

No entanto, Weybrecht (2017) afirma que há uma falta de consciência das 

próprias instituições de ensino tanto sobre sua responsabilidade, quanto acerca do 
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potencial da educação executiva responsável. Ao discutir o papel das escolas de 

negócios na promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a autora 

propõe quatro passos (Quadro 1) que contribuem para as escolas definirem uma 

estrutura que possa ser usada não apenas para refletir sobre onde ela se encontra 

no momento, mas como pode avançar para assumir seu papel na formação de 

líderes globalmente responsáveis. 

 

Quadro 4: Quatro passos para a promoção da liderança globalmente responsável. 
Passo Descrição 
Definir a cena Entender o que está acontecendo na instituição. Weybrecht (2017) afirma que as 

ações de incorporação da sustentabilidade no câmpus podem acontecer em 
iniciativas privadas como cursos e programas individuais, grupos de estudantes, 
eventos isolados e projetos de pesquisa. O mapeamento dessas iniciativas deve 
ser feito constantemente. 

Integrar a 
sustentabilidade 

Ampliar as ações isoladas e seu impacto. Para isso, é necessário incorporar a 
sustentabilidade de maneiras úteis e relevantes, colaborar com uma variedade 
de parceiros diferentes em disciplinas e contribuir com os esforços locais, 
nacionais, regionais e globais. 

Manter o foco Desenvolver e alavancar seu ponto de engajamento exclusivo. Esse ponto 
consiste em entender as diferenças culturais da escola e buscar formas de 
contribuir em iniciativas locais. Ao conhecer melhor seu potencial interno e 
oportunidades de parcerias, a escola aumenta sua rede de atuação, tornando os 
programas mais fortes e relevantes. 

Empoderar sua 
comunidade 

Criar um ambiente favorável. Weybrecht (2017) ressalta que as escolas de 
negócios são notoriamente difíceis de mudar e nem sempre são tão inovadoras 
como poderiam ser. 
 Portanto, ampliar o engajamento das escolas com os ODS requer a 
implementação de um processo interno de comunicação da estratégia para a 
sustentabilidade, bem como a criação de um ambiente que não só permite, mas 
incentiva e recompensa iniciativas individuais que compartilhem dessa 
estratégia. 

Fonte: Weybrecht (2017). 

 

Com isso, reitera-se a importância de se oferecer uma formação acadêmica 

em consonância com as tendências do mercado em níveis globais, por meio de 

métodos adequados e conteúdos atualizados, que possam atingir todas as 

dimensões da sustentabilidade. Além disso, oferecer aos egressos atitude, 

conhecimento e habilidades para lidar com o processo do desenvolvimento 

sustentável (MOURA et al., 2013; JANSEN, 2009). 

Sendo assim, o comprometimento das Instituições de Ensino Superior na 

promoção da liderança globalmente responsável por meio do ensino da educação 

para a sustentabilidade se dá a partir de uma mudança estrutural que vai além de 
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iniciativas globais para contemplar aspectos mais amplos como: o engajamento da 

sua própria liderança, a reformulação do currículo, a adaptação do câmpus, a 

preparação do corpo docente e o envolvimento dos stakeholders (ADAMS, 2013; 

ADAMS; MARTIN; BOOM, 2018; SERPA; GUERRA; FIGUEIREDO, 2018; ARRUDA 

FILHO; HINO; BEUTER, 2019; STOUGH et al., 2017;  FERRERO-FERRERO et al., 

2018). 

Ao considerar esses diversos pontos, a escola demonstra o esforço em tornar 

seus compromissos públicos mais tangíveis e apresentar resultados efetivos que 

favorecem a promoção da cultura para a sustentabilidade no âmbito da própria 

instituição e entre seus stakeholders, tendo consciência de que estão preparando os 

alunos para um futuro ainda desconhecido (LEAL FILHO; PACE, 2016). 

O aspecto da cultura da sustentabilidade nas instituições de ensino superior pode 

ser abordado avaliando-se a relação entre sustentabilidade e a cultural 

organizacional da instituição ou a partir do estabelecimento de uma política 

institucional. O próximo tópico procura discorrer sobre esses aspectos da questão. 

 

2.3 A PROMOÇÃO DA CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE 

 
Avaliar a adaptação da estrutura organizacional de uma instituição de ensino 

no sentido de promover a educação para a sustentabilidade é considerar seu 

potencial de contribuição para a formação de uma cultura para a sustentabilidade. 

Feitosa (2017) afirma que a falta de educação formal com qualidade resulta no baixo 

nível de envolvimento das pessoas com a crise ambiental combinado a uma falta de 

motivação para a mudança, uma vez que o indivíduo não é capaz de entender sua 

corresponsabilidade nos problemas atuais enfrentados. Corroborando com as 

colocações de Villamil (2016), quando esse defende que repensar a educação para 

o século XXI, requer avaliar a relação entre aspectos culturais, educacionais e 

organizacionais para uma gestão integrada e sistêmica. 

A cultura organizacional se refere aos valores, necessidades, expectativas, 

crenças, políticas e normas aceitas e aplicadas pela comunidade (SCHEIN, 1997). 

Sendo assim, a cultura para a sustentabilidade é “aquela em que os membros da 

organização mantêm suposições e crenças compartilhadas sobre a importância de 
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equilibrar eficiência econômica, equidade social e responsabilidade ambiental” 

(BERTELS; PAPANIA; PAPANIA, 2010, p.10). 

A literatura pode divergir em alguns pontos ao avaliar sobre a formação de 

uma cultura para a sustentabilidade. Apesar de alguns autores defenderem que ela é 

formada a partir da implementação de práticas pró sustentabilidade tanto na gestão 

quanto no currículo acadêmico das instituições (SERPA; GUERRA; FIGUEIREDO, 

2018; JANSEN, 2009), outros estudos afirmam que apesar de haver uma série de 

esforços para implementar a sustentabilidade nas IES, há ainda uma falha na 

criação da cultura para a sustentabilidade nas escolas (ADAMS; MARTIN; BOOM, 

2018). 

O segundo princípio do PRME determina que as instituições signatárias 

devem incorporar os valores da responsabilidade social global tanto em suas 

atividades acadêmicas e currículos quanto em suas práticas organizacionais. 

Entendendo-se que a cultura de uma organização se distingue pelos símbolos e 

sinais que a instituição mostra em sua razão de ser, em sua missão e em sua visão, 

implementar a sustentabilidade na gestão escolar influencia diretamente na 

promoção da cultura para a sustentabilidade.  

Para Adams, Martin e Boom (2018), muitas instituições falham em incorporar 

a sustentabilidade em suas estruturas de gestão, esse fracasso sugere que não se 

tornou parte da cultura. Os autores defendem que uma cultura organizacional de 

sustentabilidade se desenvolve ao longo do tempo devido a ações aplicadas na 

camada “visível” e é provável que se manifeste de diferentes formas nas subculturas 

da instituição. Diante disso, o grande desafio das instituições consiste em destacar 

essas manifestações, tornando a cultura visível de forma a contribuir de maneira 

efetiva com as metas do desenvolvimento sustentável e diminuir a distância entre 

valores adotados publicamente e comportamento organizacional para, assim, 

melhorar sua legitimidade social (ADAMS; MARTIN; BOOM, 2018).  

Diversos estudos defendem que a transformação necessária na liderança para 

um futuro sustentável parte de uma mudança cultural na sociedade, no entanto 

pouco se discute sobre as estratégias e resultados das ações de promoção da 

cultura para a sustentabilidade nos âmbitos de gestão, ensino, pesquisa e extensão 

das instituições de ensino, responsáveis pela formação dessas pessoas (SERPA; 
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GUERRA; FIGUEIREDO, 2018; JANSEN, 2009; ADAMS; MARTIN; BOOM, 2018; 

BARBER et al., 2014; STERLING, 2004; SILVA, 2018; CHURCHMAN, 1967, 

LOUREIRO, 2012; FEITOSA, 2016).  

Diante disso, um dos pontos desta análise consiste em ressaltar a relevância do 

estabelecimento de uma política institucional que contemple ações em prol da 

educação para a sustentabilidade nas instituições, considerando gestão, ensino, 

pesquisa e extensão e seu potencial na promoção da cultura para a 

sustentabilidade.  

Conforme defendido por Serpa, Guerra e Figueiredo (2018, p.307) é necessária a 

integração de conteúdo, ações, práticas e estratégias referentes à Educação 

Ambiental e temas socioambientais nos documentos institucionais e curriculares das 

IES, bem como sua integração nos projetos políticos pedagógicos das escolas, 

culminando no estabelecimento de uma cultura de sustentabilidade nos âmbitos de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional, e que esse processo pode ser 

impulsionado, e até potencializado a partir de uma sólida Política Institucional de 

Educação Ambiental.  

A transformação da cultura está pautada no ensino que valoriza a abordagem 

crítica e questionadora, a qual pode ser proposta a partir do uso de metodologias 

ativas para o ensino e a aprendizagem, avançando em direção à construção de uma 

cultura de sustentabilidade, com vistas à formação de cidadãos críticos e 

conscientes de sua atuação no planeta (ARRUDA FILHO, 2015; SATO, 2002). 

As manifestações culturais se apresentam como produto das experiências vividas 

pelo individuo seja de modo ativo ou passivo, o que sustenta a importância do cultivo 

à prática diária de atividades pautadas em valores e atitudes de respeito à natureza. 

Proporcionar experiências de aprendizado que desenvolvam o pensamento crítico, 

resolução de problemas, habilidades de criatividade e inovação, habilidades de 

colaboração, aprendizagem contextual, autodirecionamento e comunicação, cria um 

ambiente favorável a aprendizagem e a preparação dos líderes do futuro (ILIŠKO, 

SKRINDA; MIŠULE, 2014). 

No entanto, para Feitosa (2016) considerando todos os esforços despendidos e 

recursos investidos em educação ambiental ao longo dos últimos 40 anos ainda não 

se observam resultados que indiquem uma mudança efetiva dos valores e atitudes 
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dos indivíduos quanto à prática sistemática de ações sustentáveis, apenas a 

aquisição de informações dispersas sobre a necessidade de preservar o meio 

ambiente.  

Nessa mesma linha, Brandli et al. (2012) defende que somente traçar ações de 

promoção da educação para a sustentabilidade não é suficiente, mas que é 

necessário dimensionar sua influência, no sentido de entender se elas estão de fato 

contribuindo para formação dos valores dos estudantes e para a construção de uma 

nova visão em relação ao meio ambiente. A lacuna existente no processo de 

verificação se os esforços empregados na educação para a sustentabilidade estão 

gerando resultados positivos nos estudantes é uma das grandes barreiras no ensino 

da sustentabilidade (MICHALOS et al., 2015).  

Ao considerar que a mudança na sociedade passa por uma transformação 

cultural, o ensino de valores sustentáveis torna-se um catalisador desse processo, 

atuando no nível individual. Por sua vez, a construção de uma cultura organizacional 

para a sustentabilidade dentro das instituições de ensino superior possibilita a 

promoção de princípios e valores sustentáveis que vão refletir na tomada de decisão 

dos líderes do futuro. Esse é o cerne da liderança executiva responsável, principal 

alicerce da iniciativa PRME, que busca sistematizar esse processo atuando no 

âmbito organizacional, para chegar ao nível individual e, consequentemente, 

promover uma mudança social. 

A partir dessa reflexão, destaca-se a relevância de se mapear como os princípios 

da educação executiva responsável estão sendo traduzidos em ações dentro das 

instituições de ensino e qual sua contribuição para a formação de uma cultura para a 

sustentabilidade no câmpus. 

Para apresentar um diagnóstico das escolas acerca de suas práticas 

educacionais e de gestão organizacional para promoção da educação para a 

sustentabilidade buscou-se por ferramentas que contribuíssem para a 

sistematização dos dados, permitindo inclusive a comparação entre as variantes. 

Nesse sentido, o próximo capítulo apresenta algumas das ferramentas 

disponíveis para avaliar o desempenho de instituições de ensino superior na 

promoção da sustentabilidade no câmpus. 
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2.4 FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

O processo de integração da sustentabilidade no ensino superior passa por 

diferentes estágios. A fase inicial consiste na conscientização acerca da relevância 

da temática e a responsabilidade das instituições de ensino neste contexto. A partir 

do engajamento com iniciativas globais que culminam em um processo de mudança 

de paradigmas educacionais. Tal mudança compreende na reorientação do 

processo ensino e aprendizagem, na área da pesquisa e nas relações universidade-

comunidade de maneira que a sustentabilidade se torna uma propriedade 

emergente das atividades principais (WALS; BLEWITT, 2010; RYAN; TILBURY, 

2013).  

Tauchen e Brandli (2006) defendem a importância de se estabelecer um 

processo de avaliação da sustentabilidade em instituições de ensino, contribuindo na 

incorporação de princípios e práticas da sustentabilidade, no sentido de promover 

uma maior conscientização entre os stakeholders e tomar decisões sobre 

planejamento, treinamento, operações e atividades implementadas.  

Dentro dessa proposta, algumas instituições investem na elaboração de 

planos de sustentabilidade ou adotam ferramentas já estabelecidas como os critérios 

da ISO 14000 de certificação ambiental, o sistema de indicadores de desempenho 

da Sustainability Tracking Assessment and Rating System (STARS) desenvolvido 

pela Associação para o Avanço da Sustentabilidade no Ensino Superior (AASHE) ou 

adotam métodos baseados nos modelos de gestão da qualidade como o Auditing 

Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE). Ademais, existe uma série 

de ferramentas de avaliação da sustentabilidade nas instituições de ensino superior 

e diversos estudos buscam analisar sua eficácia e aplicabilidade (SHRIBERG, 2004; 

MARTINS, 2019; FINDLER et al., 2019; CAEIRO et al., 2013). 

Velazquez et al. (2006) afirmam que as quatro áreas mais comuns abordadas 

nos planos de sustentabilidade do câmpus para promover a sustentabilidade são 

educação, pesquisa, extensão, parceria, e sustentabilidade no câmpus. White (2014) 

complementa que planos integrados de sustentabilidade do câmpus diferem dos 

planos diretores típicos do câmpus e dos sistemas de gerenciamento ambiental 
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(SGA). O autor afirma que ao contrário dos planos diretores, os planos integrados 

são abrangidos não somente pelo raio de ação do câmpus, mas também por 

operações, questões acadêmicas e administração, considerando questões 

econômicas, de equidade e ambientais.  

 

Em termos gerais, planos integrados permitem que faculdades e 
universidades considerem completamente os vários esforços que estão 
fazendo em relação à sustentabilidade e estabeleçam metas, objetivos e 
estratégias integrados para o futuro (WHITE, 2014, p.229). 
 

Brandli et al. (2012) defende o uso de indicadores e dados concretos para 

mensurar a efetividade das ações desempenhadas nas instituições. Para isso, 

propõe uma sistematização de procedimentos, culminando em um modelo (Figura 1) 

para a implantação de um sistema de gerenciamento ambiental fundamentado no 

ciclo PDCA2 . 

 

Figura 1 - Modelo de gestão ambiental para instituições de ensino superior 

 
2 O método PDCA é utilizado pelas organizações para gerenciar os seus processos internos para 
garantir o alcance de metas estabelecidas, tomando as informações como fator de direcionamento 
das decisões. O método consiste em 4 fases representadas pelas letras PDCA, que significam Plan 
(Planejar), Do (Fazer), Check (Checar) e Act (Agir) (MARIANI, 2005). 
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Fonte: Tauchen e Brandli (2006). 

 

Ao estudar os tipos de ferramentas utilizadas nas universidades espanholas 

para lidar com a gestão e a integração da sustentabilidade ambiental nas atividades, 

Leon-Fernandez e Domínguez-Vilches (2015) descobriram que há um aumento 

notável no número de instituições com indicadores de sustentabilidade e um sistema 

de gestão ambiental, com destaque para indicadores de sustentabilidade apontados 

pela Global Reporting Initiative; Plano ambiental e/ou plano estratégico de 

sustentabilidade; e Sistema de Gestão Ambiental – ISO 14000. 

Em termos de ferramentas  estabelecidas para avaliação da sustentabilidade 

em instituições de ensino superior, esta pesquisa destaca a Auditing Instrument for 

Sustainability in Higher Education3, construída com base em um modelo de gestão 

da qualidade, desenvolvido pela Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade, 
 

3 A tradução livre em português para Auditing Instrument For Sustainability In Higher Education é Instrumento de 
Auditoria para Sustentabilidade no Ensino Superior, por ser compreendido pelo acrônimo AISHE, essa pesquisa 
vai adotar a forma reduzida para se referir à ferramenta. 
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posteriormente reforçado e adaptado para as instituições de ensino pelo Instituto de 

Gestão da Qualidade Holandês (INK) (ROORDA, 2008). 

A AISHE foi aplicada e analisada em diversos estudos de caso em âmbito  

nacional (BRANDLI et al., 2012; SCHEFFER, 2015) e internacional (LAMBRECHTS; 

CEULEMANS, 2013; FINDLER et al., 2019; PIPJELINK, 2011) e apresenta como 

principais pontos positivos a flexibilidade no que se refere a comparações 

organizacionais; a orientação para processos; a possibilidade de priorização da 

definição de metas através de práticas de desenvolvimento. (SHRIBERG, 2002). 

Diante de tais fatores, uma vez que essa pesquisa se baseia em parametrizar 

práticas internacionais, a AISHE é a ferramenta adotada nesse estudo. 
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3 METODOLOGIA 
 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento desta pesquisa, contemplando seu delineamento e detalhando os 

processos de coleta, análise de dados e limitações do estudo. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa adota o estudo de caso como método e classifica-se como uma 

pesquisa de cunho documental com abordagem qualitativa de coleta e análise de 

dados (CRESWELL, 2010).  

Do ponto de vista dos objetivos, essa pesquisa tem natureza descritiva, uma 

vez que descreve fatos e fenômenos de determinadas realidades, envolvendo 

técnicas padronizadas de coleta de dados buscando um maior conhecimento sobre 

o tema em estudo no intuito de explicitar e proporcionar maior entendimento do 

problema (TRIVIÑOS, 1987; GIL, 2005).  

 

3.1.1 Unidades de análise 

 

O estudo se concentra na análise documental dos relatórios Sharing 

Information on Progress (SIP) das 37 escolas membros do grupo ONU PRME 

Champions, eleitas no período de 2019-2020, uma seleção não aleatória e 

intencional (EISENHARDT, 1989), tendo em vista que as escolas Champions são 

consideradas destaques dentro da iniciativa PRME e se destinam a servir como 

modelos de estudos de caso e exemplos para outras instituições de ensino superior 

(LA TROBE BUSINESS SCHOOL, 2020). 

A pesquisa apresenta recorte transversal, uma vez que o levantamento de 

dados foi realizado em um único momento, desconsiderando dados ou documentos 

de períodos anteriores e posteriores ao período de pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 

2010). 
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3.1.2 A coleta de dados 

 

Para trazer respostas ao problema de pesquisa e buscando atingir ao objetivo 

proposto de analisar como os princípios da educação executiva responsável 

promovidos pela Organização das Nações Unidas se desdobram em práticas 

educacionais e de gestão acadêmica dentro das instituições de Ensino Superior que 

compõem o grupo internacional ONU PRME Champions, a coleta de dados foi 

realizada em duas fases, a saber: 

- A primeira fase constitui-se da pesquisa bibliográfica feita nas bases de 

dados Google Schoolar e SciELO para construção do referencial teórico, o qual 

busca contextualizar os temas a serem discutidos com base em publicações como 

livros, teses, dissertações e artigos sobre educação e cultura para a 

sustentabilidade. Foi selecionada uma literatura que pudesse contribuir para o 

entendimento da construção histórica do tema abordado, enriquecida com 

discussões mais recentes que dão luz ao papel das instituições de ensino na 

formação da liderança globalmente responsável.  

- A segunda fase contempla a pesquisa documental em fontes secundárias 

com coleta de dados oriundos dos documentos públicos (relatórios Sharing 

Information on Progress), seguido de tabulação conforme critérios da ferramenta 

Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE), a serem 

apresentados no capítulo 3.3 Sistematização e análise dos dados. 

Para a compilação, sistematização e tabulação dos dados foi utilizado o 

software Microsoft Excel. 

Para melhor organização e visualização dos procedimentos metodológicos da 

pesquisa foi elaborada a seguinte matriz de amarração que apresenta as relações 

entre o problema de pesquisa e seus objetivos, contemplando as questões de 

pesquisa, o referencial teórico de base, as fontes de coletas de dados, os 

instrumentos de coleta de dados e as técnicas de análise utilizadas, conforme 

modelos de Singh (2019) e Telles (2001). 
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MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

PROBLEMA DE PESQUISA 
Como os princípios da educação executiva responsável se desdobram em ações de promoção da sustentabilidade no câmpus em instituições de ensino de diferentes 

países. 
OBJETIVO GERAL 

Analisar como os princípios da educação executiva responsável promovidos pela Organização das Nações Unidas se desdobram em práticas educacionais e de gestão 
organizacional dentro das instituições de Ensino Superior que compõem o grupo internacional ONU PRME Champions. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

QUESTÕES DE PESQUISA 
  

REFERENCIAL TEÓRICO 
  

FONTE DE 
DADOS  

INSTRUMENTO DE 
PESQUISA 

TÉCNICA DE 
ANÁLISE  

Identificar as práticas educacionais 
e de gestão organizacional 

implementadas das instituições de 
ensino superior do grupo ONU 

PRME Champions; 

Quais as principais práticas de educação 
para a sustentabilidade e de gestão 
organizacional implementadas nas 

instituições de ensino superior CR3+ ONU 
PRME? 

 
Quais as iniciativas de maior destaque, 

levando em conta aspectos como 
complexidade, quantidade de stakeholders 

impactados e caráter inovador da ação?   

Fiel e Schreiber (2017); 
Singh (2019); Brunstein, 
Godoy, Da Silva (2014); 
Jacobi, Raufflet, Arruda 

(2011); UNESCO 
(2005). 

Documentos  
Relatórios PRME 

Sharing Information on 
Progress 

Análise de 
conteúdo 
(MILES, 

HUBERMAN e 
SALDAÑA, 2014) 

Apresentar um diagnóstico das 
práticas de educação para a 

sustentabilidade com base no 
Auditing Instrument for 

Sustainability in Higher Education – 
AISHE (Instrumento de Auditoria 
para Sustentabilidade no Ensino 

Superior).  

As práticas de promoção da 
sustentabilidade no câmpus das IES ONU 
PRME Champions atendem os critérios da 

ferramenta AISHE? 
 

A ferramenta AISHE contribui na 
sistematização das práticas educacionais 

de promoção da sustentabilidade no 
câmpus? 

 Roorda e Martens 
(2008); Roorda (2001 e 

2010); Brandli et al. 
(2012); Scheffer (2015). 

Documentos 

Relatórios PRME 
Sharing Information on 

Progress  
 

Ferramenta AISHE 

Propor um manual de boas práticas 
em educação para a 

sustentabilidade e gestão 
organizacional em IES.    

Quais práticas de educação para a 
sustentabilidade são mais recorrentes no 

âmbito internacional, configurando em boas 
práticas passíveis de replicabilidade? 

 
Quais ações podem ser adotadas por 

instituições de ensino que desejam 
promover a educação para a 

sustentabilidade e a educação para a 
gestão responsável?  

Brandli et al. (2012); 
Scheffer (2015); Singh 

(2019). 
Documentos 

Matriz de Análise de 
Práticas Educacionais 

e de Gestão para 
Implementação da 

Sustentabilidade no 
Câmpus 
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3.2 PERGUNTAS DE PESQUISA 
 

Ao analisar as práticas de educação para a sustentabilidade 

implementadas na gestão e no currículo acadêmico das instituições de ensino 

superior do grupo ONU PRME Champions, esse estudo se propõe a responder 

às seguintes perguntas de pesquisa: 

- Quais as principais práticas de educação para a sustentabilidade e de 

gestão organizacional implementadas nas instituições de ensino superior CR3+ 

ONU PRME? 

- Quais as iniciativas de maior destaque, levando em conta aspectos 

como complexidade, quantidade de stakeholders impactados e caráter 

inovador da ação? 

- De que forma as práticas de promoção da sustentabilidade no câmpus 

das IES ONU PRME Champions atendem os critérios da ferramenta AISHE? 

- De que forma a ferramenta AISHE contribui na sistematização das 

práticas educacionais de promoção da sustentabilidade no câmpus? 

- Quais práticas de educação para a sustentabilidade são recorrentes 

em IES de diferentes países, configurando em boas práticas passíveis de 

replicabilidade? 

- Quais ações podem ser adotadas por instituições de ensino que 

desejam promover a educação para a sustentabilidade e a educação para a 

gestão responsável? 

 

3.3 SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para sistematizar a análise documental e o levantamento de dados foi 

utilizada a ferramenta de gestão Auditing Instrumet for Sustainability in Higher 

Education, construída e aplicada para medir o grau de maturidade das 

instituições de ensino superior em sustentabilidade ambiental.  

Desenvolvida em 2001 pela Fundação Holandesa para o Ensino 

Superior Sustentável, foi avaliada como um exemplo europeu inovador e 

continua a ser aplicado em diversas instituições e estudos nacionais e 

internacionais (SHRIBERG, 2004; SIEMER; ELMER; RAMMEL, 2006; 
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GLOVER et al., 2011; BRANDLI et al., 2012; LAMBRECHTS e CEULEMANS, 

2013; FINDLER et al., 2018; PIPJELINK, 2011; SCHEFFER, 2015).  

O método AISHE é baseado em um modelo de gestão da qualidade, 

desenvolvido pela Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade e 

aprimorado pelo Instituto de Gestão da Qualidade Holandês (INK). Para 

Shriberg (2002), a AISHE é um excelente exemplo de abordagem que 

possibilita avaliar a sustentabilidade a partir de indicadores com orientação 

formulados de acordo com três princípios fundamentais: processo orientado; 

abordagem qualitativa, apresentada em escala ordinal; e processo descritivo 

(ROORDA, 2001). 

Estruturados a partir do ciclo PDCA (Planejar-Fazer-Verificar-Agir), a 

ferramenta se divide em cinco Campos de Atenção, descritos como: 

(a) Visão e Política: Refere-se ao planejamento, definição de metas e 

formulação de documentos, visando à sustentabilidade, bem como a existência 

de uma gestão ambiental.  

(b) Especialização: Está relacionado a preparação da organização no 

que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, abrangendo toda a 

comunidade acadêmica. Esse campo apresenta a necessidade de um grupo de 

especialistas em sustentabilidade e a presença desse tema nos programas de 

pesquisa e extensão.  

(c) Objetivos Educacionais e Metodologia: Refere-se a maneira como o 

tema da sustentabilidade é abordado pela organização e se essa abordagem é 

significativa para gerar a preocupação com a sustentabilidade no exercício 

profissional dos egressos.  

(d) Conteúdo da Educação: Avalia a existência do tema sustentabilidade 

no currículo e a possibilidade de adquirir maior conhecimento a respeito. 

Também aborda se o posicionamento do estudante é voltado à 

sustentabilidade na tomada de decisões.  

(e) Avaliação dos Resultados: Procura observar a existência de dados 

sobre a avaliação feita pelos estudantes, equipe, campo profissional e 

sociedade, a respeito da política de sustentabilidade. E a possibilidade de se 

fazer comparações desses dados com os de outras organizações que são 

referência em sustentabilidade. 
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Cada um dos cinco Campos de Atenção se desdobra em quatro 

critérios, totalizando 20 critérios, conforme apresenta-se no Quadro 5: 

 

Quadro 5: Critérios da AISHE de acordo com BRANDLI et al. (2012). 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

A ferramenta AISHE pode ser implementada a partir de uma consulta 

aos stakeholders, na qual os pontos de atenção se desdobram em forma de um 

questionário ou formulário adaptado, tanto individualmente quanto em grupo, 

no sentido de extrair a visão dos stakeholders acerca do nível de maturidade 

da instituição na promoção da educação para a sustentabilidade.  

Para parametrização e mensuração dos resultados a ferramenta atribui 

uma classificação de desempenho individual a cada critério, considerando 

valores de 1 a 5, em estágios cumulativos, conforme apresenta-se no Quadro 

6: 

PDCA CAMPO DE ATENÇÃO 
 

CRITÉRIOS  

↑ Agir 

Planejar 

Visão e Política 

1.1 Visão 
1.2 Política  
1.3 Comunicação 
1.4 Gestão ambiental interna 

Especialização 

2.1 Rede 
2.2 Grupo de especialistas 
2.3 Sustentabilidade no PDP  
2.4 Pesquisa e extensão 

Fazer 

Objetivos Educacionais e 
Metodologia 

3.1 Perfil dos egressos 
3.2 Método educacional 
3.3 Papel do professor 
3.4 Avaliação do estudante 

Conteúdo da educação 

4.1 Currículo 
4.2 Interdisciplinaridade 
4.3 Estágio, graduação 
4.4 Especialidade 

Checar Avaliação dos resultados 

5.1 Equipe 
5.2 Estudantes 
5.3 Campo profissional 
5.4 Sociedade 
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Quadro 6: Os cinco estágios de classificação da maturidade segundo a AISHE. 
 

ESTÁGIO 
 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
ESTÁGIO 1:  
Orientada a Atividade  

Metas educativas orientada ao tema. Os processos são com 
base nas ações de cada funcionário ou membro. As decisões 
são geralmente feita ad hoc.  

ESTÁGIO 2:  
Orientada para o Processo  

Metas educativas estão relacionadas com o processo 
educacional como um todo. As decisões são tomadas por 
grupos de profissionais. 

ESTÁGIO 3:  
Orientada ao Sistema  

Os objetivos são orientados ao estudante em vez de orientada 
ao professor. Existe uma política organizacional relacionada 
com (meio) metas de longo prazo. Os objetivos são formulados 
explicitamente, são medidos e avaliados. Há feedback dos 
resultados. 

ESTÁGIO 4:  
Orientada a Rede  

O processo educativo é visto como parte de uma rede. Há uma 
rede de contatos com o ensino secundário e com as empresas 
em que os formandos vão encontrar seus empregos. O 
currículo é baseado em qualificações formuladas de 
profissionais. 

ESTÁGIO 5:  
Orientada para a Sociedade  

Existe uma estratégia de longo prazo. A política é com o 
objetivo de melhoria constante. Os contatos são mantidos, não 
só com clientes diretos, mas também com outras partes 
interessadas. A organização cumpre um papel de destaque na 
sociedade. 

Fonte: SCHEFFER (2015, p. 44). 

 

O resultado dessa avaliação é um diagnóstico da atual situação da 

instituição e suas prioridades, colaborando para a gestão e formulação de 

novas políticas orientadas para o desenvolvimento sustentável (ROORDA, 

2008;2010). 

Primeiramente, foi apresentada a proposta de aplicar a ferramenta 

AISHE em algumas escolas ONU PRME Champions seguindo o modelo 

proposto pelos desenvolvedores, com aplicação de formulário online com os 

stakeholders que compõem o grupo de alunos, professores e colaboradores 

das IES convidadas. Entretanto, a pesquisa não se viabilizou devido a algumas 

dificuldades percebidas pela pesquisadora e pontuadas pelas escolas 

convidadas. Os principais impeditivos foram a extensão do formulário criado, 

considerando a necessidade de explicação dos cinco estágios de cada um dos 

vinte critérios AISHE; a complexidade da ferramenta no que diz respeito aos 

cinco estágios classificatórios; barreiras linguísticas que dificultaram a 

interpretação do formulário; baixa adesão das instituições convidadas por 
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questões internas e estratégicas das escolas, em parte devido ao período da 

pandemia do Coronavírus (Covid-19)  deflagrada em 2020; baixa adesão dos 

stakeholders à formulários de pesquisa online.  

Diante disso, houve a necessidade de adaptação da pesquisa para uma 

análise documental das práticas de educação para a sustentabilidade 

desenvolvidas pelas escolas ONU PRME Champions, na qual optou-se por 

usar as métricas do AISHE para categorização por se tratar de uma ferramenta 

que avalia o desempenho de IES na implementação da sustentabilidade no 

câmpus, fator que permite comparabilidade entre as variáveis e atribui maior 

valor científico à análise. 

Diante da complexidade de interpretação da ferramenta identificada na 

proposta de pesquisa inicial e no intuito de facilitar a identificação de práticas 

que atendessem cada um dos critérios AISHE, foi elaborada uma Matriz de 

Análise a ser usada como guia na categorização das práticas correspondentes 

a cada um dos critérios AISHE. O termo “Matriz de Análise” segue as 

orientações uma vez que remete a um instrumento a ser utilizado pelo 

pesquisador no processo de interpretação dos dados da realidade (MILES; 

HUBERMAN; SALDAÑA, 2014).  

O Quadro 7 apresenta a proposta elaborada a Matriz de Análise de 

Práticas Educacionais e de Gestão para Implementação da Sustentabilidade no 

Câmpus. 

 

Quadro 7: Matriz de Análise de Práticas Educacionais e de Gestão para 
Implementação da Sustentabilidade no Câmpus. 

CAMPOS DE 
ATENÇÃO 

 CRITÉRIOS 
 

PRÁTICAS EDUCACIONAIS E DE 
GESTÃO 

 
 
 
 
Visão e política 

 Visão  Possuir missão pública comprometida 
com a promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

 Política Possuir pessoa/equipe responsável 
pela gestão interna da 
sustentabilidade. 

 Comunicação Possuir processo de comunicação 
formal das atividades relacionadas à 
sustentabilidade. 

 Gestão ambiental 
interna  

Possuir sistema de gestão ambiental 
implementado. 

 
 
 

 Rede Possuir uma rede nacional e 
internacional de parceiros 
comprometidos com a promoção do 
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Especialização 

desenvolvimento sustentável. 

 Grupo de 
especialistas 

Possuir quadro multidisciplinar de 
profissionais e docentes especialistas 
em sustentabilidade. 

 Sustentabilidade no 
Plano de 
Desenvolvimento 
Pessoal  

O plano de desenvolvimento para 
colaboradores possui requisitos de 
sustentabilidade ambiental. 

 Pesquisa e 
extensão 

Há uma sistemática implementada de 
incentivo à pesquisa e programas de 
extensão voltados para a 
sustentabilidade. 

 
 
 
 
 
Objetivos 
Educacionais e 
Metodologia 

 Perfil dos egressos Promover ações variadas de 
promoção da sustentabilidade e 
desenvolvimento sustentável como 
cursos, pesquisas, programas de 
extensão e eventos, acessíveis a 
todos os alunos. 

 Método 
educacional 

O método educacional prepara o 
aluno para a prática da gestão 
sustentável de negócios. 

 Papel do professor Há um processo de capacitação do 
corpo docente em aspectos da 
sustentabilidade. 

 Avaliação do 
estudante 

Alunos atuam em projetos de 
sustentabilidade desenvolvidos em 
parcerias com outras organizações. 

 
 
 
Conteúdo da 
Educação 

 Currículo O currículo acadêmico contempla 
aspectos da sustentabilidade. 

 Interdisciplinaridade A sustentabilidade ambiental está 
presente em todos os cursos de 
forma integrada. 

 Estágio, graduação Há incentivo às carreiras na área de 
sustentabilidade. 

 Especialidade Há incentivo para que os alunos ou 
colaboradores de outras áreas 
adquiram maior conhecimento em 
sustentabilidade. 

 
 
 
 
Avaliação dos 
Resultados 

 Equipe Há política de pesquisa interna de 
satisfação sobre o desempenho da 
instituição em sustentabilidade. 

 Estudantes Há política de pesquisa de satisfação 
sobre o desempenho da instituição 
em sustentabilidade. 

 Campo profissional Há envolvimento com a comunidade 
empresarial para avaliação das ações 
de promoção da sustentabilidade. 

 Sociedade Há envolvimento com a comunidade 
local para avaliação das ações de 
promoção da sustentabilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Cada um doso itens descritos na coluna práticas educacionais e de 

gestão do Quadro 7 são entendidos como categorias de análise  a serem 
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observadas nos documentos estudados, entendendo que uma categoria  se 

refere a uma característica ou a um atributo de uma pessoa ou organização, 

que pode ser mensurada ou observada e varia entre as pessoas ou as 

organizações que estão sendo estudadas (CRESWELL, 2007). 

A definição das categorias de análise também levou em conta a base 

teórica sobre os Princípios para a Educação Executiva Responsável, uma vez 

que orientam a apresentação dos dados nos relatórios analisados. De modo a 

entender a correspondência entre os princípios para a educação executiva 

responsável e os critérios de avaliação da sustentabilidade em instituições de 

ensino superior, estabelecidos na ferramenta AISHE, a Figura 2 consiste em 

uma representação gráfica de suas conexões.  

 

Figura 2 - Correspondência entre base teórica sobre os princípios para a 
educação executiva responsável e os campos de atenção da metodologia 

AISHE 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021).  
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 A análise e apresentação dos dados se baseou no método recomendado 

por Miles, Huberman e Saldaña (2014; p.159) de representação visual para a 

organização e interpretação dos dados, tendo em vista que as chances de tirar 

e verificar conclusões são muito maiores do que quando apresentadas em 

texto estendido.  

A sistematização das práticas aqui listadas contribui para uma melhor 

organização e identificação das ações promovidas pelas escolas PRME, 

facilitando inclusive o estabelecimento de um processo padronizado de 

avaliação de desempenho. 

 

3.4  A COLETA DE DADOS 
 

Para cumprir os objetivos propostos nesta pesquisa, adotou-se o 

seguinte percurso metodológico para coleta de dados: 

Foi elaborada uma planilha na ferramenta Microsoft Excel contendo as 

informações da Matriz de Análise de Práticas Educacionais e de Gestão para 

Implementação da Sustentabilidade no Câmpus, apresentado no Quadro 7. 

Foram abertas 37 colunas, sendo uma para cada IES PRME Champion com 

informações de base que detalhavam o nome da escola, cidade, ano de 

publicação do relatório a ser analisado e quantidade de alunos da escola. 

 Na sequência, iniciou-se a leitura dos relatórios, buscando identificar o 

atendimento de cada um dos vinte critérios AISHE, já apresentados no Quadro 

5. A Figura 3 apresenta a visão macro na planilha final de levantamento de 

dados nas duas primeiras colunas à esquerda era a Matriz de Análise de 

Práticas Educacionais e a primeira linha as informações de cada escola. Para 

cada critério atendido, a célula correspondente era preenchida com SIM, 

enquanto a célula dos critérios não localizados nos relatórios era preenchida 

com a coloração cinza para facilitar sua identificação. Quando o critério era 

atendido parcialmente, uma breve descrição era adicionada à célula para 

análise posterior juntamente com a planilha de destaques. 
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Figura 3 - Visão macro da planilha de levantamento de dados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Uma segunda planilha foi criada para abstrair as iniciativas de maior 

destaque, levando em conta aspectos como complexidade, quantidade de 

stakeholders impactados e caráter inovador da ação para atender a segunda 

questão de pesquisa. Esse processo exigiu uma leitura crítica dos relatórios e 

reescrita resumida das práticas para facilitar a compilação e comparação dos 

dados na fase posterior à coleta.  

Dentre os desafios do processo de identificação das práticas de cada 

IES cabe destacar a necessidade de tradução dos relatórios visto que somente 

um dos documentos analisados foi escrito em português, enquanto os demais 

estavam em língua estrangeira, sendo um em espanhol e os demais em língua 

inglesa; além disso os relatórios publicados não seguem um padrão de 

apresentação das ações, sendo necessária uma leitura criteriosa para entender 

a forma de apresentação dos dados em cada documento. A Figura 4 apresenta 

a visão macro na planilha final de levantamento de ações de destaque. 
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Figura 4 - Visão macro da planilha de levantamento de ações de destaque 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Enquanto a compilação dos dados foi vertical, classificada por escola, a 

análise seguiu uma leitura horizontal, olhando para o desempenho de cada 

critério AISHE. Para facilitar a interpretação dos dados e unir tanto as 

informações de atendimento quanto os destaques. Foram criadas mais 20 

planilhas independentes contemplando as respostas de cada um dos critérios, 

conforme apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 - Visão macro da planilha de compilação de dados por critério AISHE. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

A análise dos dados foi feita da seguinte forma: na planilha de critério, 

que reunia a lista completa das IES, a informação do atendimento ao não do 

requisito e o detalhamento das ações de destaques, primeiramente foi 

contabilizado o número total de escolas que atendiam o critério e criado o 

quadro demonstrativo que abre cada capítulo de apresentação dos resultados. 

Na sequência, uma leitura das ações de destaque buscou identificar 

padrões para unificar as iniciativas relatadas, por exemplo: X IES atendem o 

requisito Visão apenas apresentando a missão/visão da escola; X escolas 

envolvem os stakeholders no processo de definição da missão; X escolas 

elaboram documentos oficiais e exigem assinatura dos alunos). 

Após a compilação dos dados brutos, buscou-se discorrer em forma de 

texto como cada critério AISHE foi atendido pelo grupo de escolas. A análise foi 

organizada dentro dos cinco campos de atenção da AISHE, ou seja, a cada 4 

critérios apresentados, buscou-se enriquecer a leitura dos dados com uma 

análise geral do campo de atenção, conforme apresentado no Capítulo 4 

Apresentação de Resultados.  

 Considerando-se  que a proposta de pesquisa se dá em um mestrado 

profissional, para atender o terceiro objetivo específico desta pesquisa tem-se 
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como proposição a construção de um manual de boas práticas internacionais 

com base nos dados encontrados, no intuito de orientar outras IES que tenham 

interesse em adotar estratégias para a promoção da educação para a 

sustentabilidade.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 Esta análise se baseou nos relatórios SIP – Sharing Information on 

Progress de cada escola pertencente ao grupo PRME Champions, disponíveis 

no site do PRME. No período de 2019-2020, 37 escolas foram apontadas como 

ONU PRME Champions por seu desempenho de destaque dentro da iniciativa 

em prol da promoção da liderança executiva responsável. O Quadro 8 

apresenta a lista das escolas, com cidade e País sede, seguido do número de 

alunos no sentido de entender a dimensão da instituição, e o ano de referência 

do último relatório publicado, fonte da pesquisa realizada. Como as escolas 

podem publicar os relatórios a cada dois anos, a contar a partir da data de 

adesão ao PRME, é possível observar divergências nas datas de publicação 

dos relatórios. 

 

Quadro 8: Lista de instituições de ensino superior eleitas como ONU PRME 
Champion 2019-2020. 

IES ONU PRME CHAMPIONS (2019-2020) 

  IES LOCALIDADE Nº DE 
ALUNOS 

ANO DO 
RELATÓRIO 

1 Audencia Business School  Nantes, França 23.117  2015 

2 Copenhagen Business School 
(CBS) Copenhagen, Dinamarca 24.542 2019 

3 Deakin Business School Burwood, Austrália * 2018 
4 EGADE Business School San Pedro, México * 2018 
5 Gabelli School of Business Nova York, Estados Unidos * 2019 
6 George Mason University  Estados Unidos * 2018 

7 Glasgow Caledonian 
University Glasgow, Reino Unido * 2018 

8 Gordon Institute of Business 
Science Johannesburg, África do Sul * 2018 

9 Gordon S. Lang School of 
Business and Economics Guelph, Canadá 3.500  2018 

10 Gothenburg School of 
Business Gothenburgo, Suécia 4.000 2020 

11 Hanken School of Economics Helsinki, Finlândia 2.549 2018 

12 IEDC-Bled School of 
Management Bled, Slovênia * 2018 

13 IESEG School of 
Management Lille, França 5.850 2019 
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14 INCAE Business School Alajuela, Costa Rica 310 2015 

15 Ranepa - Department of 
Finance and Banking Moscow, Rússia  * 2019 

16 IPM Business School Minsk, Belarus  * 2020 
17 ISAE Escola de Negócios Curitiba, Brasil 6.190  2019 
18 Kemmy Business School Limerick, Irlanda + 3.000 2020 
19 Kristianstad University Kristianstad, Suécia 14.000  2020 
20 La Trobe Business School Melbourne, Austrália 9.000  2020 
21 Leeds School of Business Boulder, Estados Unidos * 2019 

22 Newcastle Business School Newcastle upon Tyne, Reino 
Unido  * 2018 

23 Nottingham Business School Nottingham,  
Reino Unido  * 2019 

24 Nottingham University 
Business School Reino Unido, China e Malásia  2.4000  2019 

25 Nova School of Business and 
Economics Carcavelos, Portugal  * 2019 

26 Queen’s Management School Belfast, Reino Unido  * 2019 
27 Rohrer College of Business Glassboro, Estados Unidos 2.460  2019 
28 Seattle Pacific University Estados Unidos * - 
29 Sobey School of Business Halifax, Canadá  * 2020 

30 Stockholm School of 
Economics Stockholm, Suécia 1.700  2019 

31 T A PAI Management Institute Manipal, Índia  * 2019 

32 Externado School of 
Management Bogotá, Colômbia 2.203  2019 

33 University of Applied Sciences 
of the Grisons Chur, Suíça 1.694  2018 

34 University of Cape Town 
Graduate School of Business Cape Town, África do Sul 2.331  2017 

35 University of Dubai Dubai, Emirados Árabes * 2016 

36 Winchester Business School Winchester, Reino Unido 1.040  2018 

37 ZHAW School of Management 
and Law Winterthur, Suíça 7.000  2018 

Fonte: Elaborado pela autora.  
*Dado não informado no respectivo relatório SIP. 
 

Dentre as 37 escolas, somente dois relatórios não foram analisados: o 

relatório da George Mason University dos Estados Unidos estava com o 

arquivo corrompido, não permitindo o acesso, enquanto a listada Seattle Pacific 

University, também dos Estados Unidos, não foi localizada pelo servidor. 

Sendo assim, a análise considerou 35 das 37 instituições de ensino listadas. 
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Por entender a coleta e compilação de informações de 35 escolas de 

diferentes países consiste em um rico banco de dados acerca de práticas 

educacionais de promoção da educação para a sustentabilidade, um resumo 

do arquivo final usado nesta pesquisa está disponível para consulta em 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JuI8y2hnykYVNX_43Xpffj7kUPjxlkx9

EAl852Jq_HQ/edit#gid=1606895846 

 Para atender o objetivo de pesquisa 1 de identificar as práticas 

educacionais e de gestão organizacional implementadas das instituições de 

ensino superior do grupo ONU PRME Champions, a análise considerou os 

critérios da metodologia AISHE, apresentada no item 3.4, no sentido de 

classificar as ações de forma a permitir uma visão fracionada de cada quesito, 

considerando que a metodologia defende tais critérios como aspecto 

fundamentais para a sustentabilidade dentro de instituições de ensino superior. 

Quando alinhados aos princípios da educação executiva responsável, os 

critérios do AISHE contemplam ações nos variados âmbitos de uma instituição, 

considerando práticas de gestão, ensino, pesquisa e extensão. 

 A classificação buscou identificar atividades que atendam cada um dos 

critérios, bem como boas práticas que representam diferenciais nas 

instituições, por entender que são ações que vão além do atendimento a 

requisitos legais, envolvendo mudanças significativas na estrutura educacional 

ou um grande envolvimento dos stakeholders. 

 A apresentação dos dados será dividida em cada um dos 5 campos de 

atenção AISHE, seguidos dos 4 critérios correspondentes, destacando boas 

práticas e pontos de melhoria.  

Para atender o objetivo de pesquisa número 2 de apresentar um 

diagnóstico das práticas de educação para a sustentabilidade com base no 

Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education – AISHE cada 

capítulo será finalizado com uma análise geral do desempenho de cada campo 

de atenção e sua correlação com a literatura selecionada para este estudo. 

 

4.1 CAMPO DE ATENÇÃO AISHE:  VISÃO E POLÍTICA 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JuI8y2hnykYVNX_43Xpffj7kUPjxlkx9EAl852Jq_HQ/edit#gid=1606895846
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JuI8y2hnykYVNX_43Xpffj7kUPjxlkx9EAl852Jq_HQ/edit#gid=1606895846
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O primeiro Campo de Atenção da metodologia AISHE diz respeito às 

questões acerca da Visão e Política da instituição. São pontos que avaliam os 

processos de gestão da IES e referem-se ao planejamento, definição de metas 

e formulação de documentos, visando a sustentabilidade organizacional, 

incluindo quesitos como estratégias de comunicação e a existência de uma 

gestão ambiental.   

Quando se consideram as orientações do PRME, é possível 

correlacionar o campo de atenção AISHE de Visão e Política aos Princípios 

Propósito e Valores, que deixam clara a orientação para que as escolas 

incorporem a sustentabilidade e os valores da responsabilidade social global 

em sua estrutura educacional e em atividades acadêmicas. 

O campo de atenção Visão e Política apresenta como critérios de 

atenção os temas: visão, política, comunicação e gestão ambiental, conforme 

apresentado na sequência.   

 

4.1.1 Visão 
 

O Quadro 9 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 1.1 Visão, que avalia o 

estabelecimento de uma missão pública comprometida com a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

 

Quadro 9: Compilado de atendimento do critério AISHE: 1.1 Visão. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Valores  

Campo de atenção AISHE:  Visão e Política 

Critério AISHE: 1.1 Visão  

Possui missão pública 
comprometida com a promoção 
do desenvolvimento sustentável  

SIM NÃO 

32 3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  A análise contatou que o discurso sobre incorporar os valores da 

responsabilidade social corporativa na estrutura educacional das escolas está 
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muito presente nos relatórios, sendo que a maioria dos relatórios (91%) 

apresenta missão e visão de forma explícita (conforme exemplo da Figura 6), 

fator que facilita a leitura e interpretação do posicionamento da instituição, 

enquanto algumas apenas mencionam seu alinhamento ao PRME sem 

especificar os termos definidos.  

 
Figura 6 – Missão e Visão do ISAE Escola de Negócios. 

 

 

Apenas três casos destoam dessa linha, não sendo possível identificar 

nenhuma menção sobre assunto no relatório da Kristianstad University (Suécia) 

e observando uma falta de conexão com os princípios da sustentabilidade e da 

liderança executiva responsável no caso da Ranepa (Rússia), que foca seu 

relatório muito mais nas regras e normas internas da instituição. No caso, da 

IEDC-Bled School of Management (Slovenia) há menção sobre a missão, mas 

esta não é apresentada no relatório. 
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 No caso de 3 escolas o estabelecimento de uma visão vai além do 

compromisso formal, envolvendo também seus stakeholders nesse processo. 

As instituições Glasgow Caledonian University (Reino Unido), a IESEG School 

of Management (França) e Winchester Business School (Reino Unido) 

formaram sua missão de maneira colaborativa em processos transparentes e 

inclusivos que envolveram a equipes administrativas e acadêmicas, alunos, ex-

alunos, representantes corporativos e membros da comunidade universitária e 

sindical estudantil. 

 Algumas instituições adotam estratégias como forma de fortalecer o 

engajamento de seus stakeholders com os valores da escola. A EGADE 

Business School (Mexico) convida seus alunos a assinarem um 

comprometimento com o código de ética da instituição. Na INCAE Business 

School (Costa Rica), os alunos formados no MBA fazem um juramento 

voluntário se comprometendo a praticar a ética, a responsabilidade social e a 

sustentabilidade nos negócios. Com o mesmo propósito de alinhamento, no 

início de cada ano, os docentes do INCAE assinam uma declaração de que 

conhecem todas as políticas de conduta ética e responsável da instituição, 

considerando questões como conflitos de interesse, antidiscriminação, sexual 

assédio e liberdade de opinião política e associação com organizações 

políticas ou religiosas, sem comprometer a neutralidade política e religiosa da 

instituição. 

A estratégia da Glasgow Caledonian University (Reino Unido) adota uma 

visão de futuro e amplifica o significado da sua missão para os alunos, 

encorajando o engajamento por meio da criação do Prêmio Bem Comum. O 

reconhecimento tem por intuito incentivar os alunos a adotarem e viverem os 

valores da escola, e desenvolverem as habilidades e atributos necessários 

para fazer uma diferença positiva em suas comunidades, dentro ou fora da 

Universidade. O prêmio oferece aos alunos um registro formal de suas 

atividades do Bem Comum, que fornece aos empregadores evidências das 

habilidades e atributos que desenvolveram enquanto estudantes. Dessa forma, 

a empresa potencial recrutadora pode visualizar como eles se enquadram no 

que os empregadores procuram em um profissional pós-graduado. 
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A missão e os valores das escolas ONU PRME Champions circundam a 

ideia de atuar para contribuir para a formação de uma liderança responsável 

objetivando o alcance de um futuro sustentável. Algumas palavras-chaves 

frequentemente encontradas nos relatórios são: integridade, responsabilidade, 

ética, educação, transformação, mudança global, sustentável, negócios 

(business). 

  

4.1.2 Política 
 

A política interna é o critério que busca entender qual a posição e 

relevância da promoção da sustentabilidade dentro da instituição. Possuir uma 

equipe ou uma pessoa responsável pelo planejamento de estratégias para a 

disseminação dos princípios para a liderança executiva responsável demonstra 

o interesse da escola em dedicar esforços no sentido de promover a cultura 

para a sustentabilidade no câmpus, considerando toda a estrutura acadêmica 

nos âmbitos da gestão, ensino, pesquisa e extensão.   

O Quadro 10 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 1.2 Política. 

 

Quadro 10: Compilado de atendimento do critério AISHE: 1.2 Política. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Valores  

Campo de atenção AISHE:  Visão e Política 

Critério AISHE: 1.2 Política 

Possui pessoa/equipe 
responsável pela gestão interna 
da sustentabilidade. 

SIM NÃO 

24 11 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

  Conforme apresentado no Quadro 10, nos relatórios analisados, 68% 

das instituições ONU PRME Champions comunicaram quem são os membros 

que tem como função promover os princípios do PRME no câmpus, muitas 
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vezes informando também o contato dessas pessoas e facilitando o acesso ao 

grupo.  

A configuração dos grupos responsáveis pela gestão interna da 

sustentabilidade nas instituições varia considerando o nível hierárquico que 

ocupa, a quantidade de membros participantes e sua função dentro da 

instituição.  

Em 4 escolas a gestão da sustentabilidade está estabelecida dentro do 

nível da Diretoria como no caso da Newcastle Business School (Reino Unido) e 

da Externado School of Management (Colômbia) cuja Direção de Iniciativas de 

Desenvolvimento Sustentável é encarregada de gerar diretrizes, coordenar as 

ações e reportar os resultados das atividades de extensão ou projeção social 

realizadas pelo corpo docente. No caso do ISAE Escola de Negócios (Brasil), 

apesar de não pertencer à uma diretoria específica, a gestão da 

sustentabilidade é feita por equipe específica ligada diretamente à Presidência, 

mais alto nível hierárquico da instituição.  A Sobey School of Business 

(Canadá) possui tanto uma diretoria de sustentabilidade quanto um Comitê 

responsável. 

A formação de um Comitê Gestor ou equipe de Força-tarefa é prática 

recorrente adotado pelas escolas: Audencia (França); Queen’s Management 

School (Reino Unido), T A PAI Management Institute (Índia); Copenhagen 

Business School (Dinamarca); INCAE Business School (Costa Rica), IESEG 

School of Management (França), Stockholm School of Economics (Suécia), 

ZHAW School of Management and Law (Suíça).  

Os comitês de sustentabilidade têm por característica a diversificação. 

São formados por profissionais de diferentes setores e especialidades que 

ocupam diferentes posições dentro das instituições, atuando como professores, 

pesquisadores, diretores, gestores e alunos. A heterogeneidade dos grupos 

permite o compartilhamento de diferentes experiências e perspectivas acerca 

dos desafios e possibilidades do processo de promoção da sustentabilidade no 

câmpus. 

Na IESEG School of Management (França), além do Comitê Gestor, a 

escola conta ainda com as ações de um grupo de alunos voluntários, 

estruturados dentro de um Programa de Líderes Responsáveis, no qual os 
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membros são selecionados por suas motivações e responsáveis por promover 

a sustentabilidade no câmpus da escola. Com isso, a instituição promove o 

engajamento e o protagonismo dos discentes com a sustentabilidade, tendo o 

voluntariado como um diferencial na formação da experiência acadêmica de 

cada participante.  

Outras 4 escolas, centralizam as ações de sustentabilidade sob a 

responsabilidade de organismos à parte. Como é o caso do Instituto de 

Responsabilidade Social Corporativa da Audencia (França), do Centro Bertha 

de Inovação Social e Empreendedorismo da University of Cape Town (África do 

Sul), do Centro de Sustentabilidade e Comunicação com empresas da EGADE 

Business School (México) e do Centro de Gestão Responsável da Winchester 

Business School (Reino Unido). Nesses dois últimos exemplos fica claro o 

envolvimento de membros externos às Universidades. A EGADE menciona 

promover a ligação entre a academia, setor empresarial, organizações 

governamentais e não governamentais através do desenvolvimento de projetos 

conjuntos, enquanto a Winchester informa a intenção de reunir os setores 

privado, público e da sociedade civil, a fim de desenvolver uma comunidade de 

prática, dedicada à criação de uma economia e sociedade mais equitativas e 

sustentáveis.  

Os institutos costumam centralizar as atividades sociais e de voluntariado, 

ao mesmo tempo em que organizam eventos por toda a universidade 

promovendo a pesquisa e a realização de projetos que envolvem os alunos de 

diferentes cursos. No caso da Audencia (França), o Comitê gestor faz parte da 

estrutura do instituto destacando sua conexão com as atividades acadêmicas. 

Uma vez que é formado por membros de diferentes departamentos da 

Universidade e um aluno, o Comitê auxilia no delineamento de ações 

vinculadas às áreas focais de melhoria da Audencia. Como desenvolvedores, 

revendedores e facilitadores de projetos em seus respectivos departamentos, 

seus membros garantem que os compromissos da IES sejam implementados e 

disseminados por toda a instituição. 

É possível encontrar estruturas ainda mais robustas que possibilitam uma 

maior abrangência das ações desenvolvidas nas escolas. A Nottingham 

Business School possui três câmpus diferentes, sendo no Reino Unido, na 
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China e na Malásia e destaca o fato de possuir um Coordenador de 

Sustentabilidade e um membro chamado Representante de 

Sustentabilidade/PRME em cada um de seus departamentos.  Há ainda, um 

Líder Acadêmico para o PRME com o papel de integrar os princípios do PRME 

e os ODS no currículo, pesquisa e atividades de parceria na escola por meio da 

educação em gestão responsável no três câmpus. 

Da mesma forma, a University of Applied Sciences of the Grisons (Suíça) 

possui uma equipe PRME, um Comitê de Sustentabilidade para membros 

internos e mais uma Associação Estudantil para a realização de eventos e 

campanhas de conscientização. Estrutura semelhante à encontrada na Leeds 

School of Business (Estados Unidos) onde há dois grupos principais dedicados 

a promover a sustentabilidade no currículo, sendo um para a Faculdade e um 

para a Business School e mais 3 centros focados em discutir temas correlatos 

à sustentabilidade como diversidade, equidade social e finanças. 

 

4.1.3 Comunicação 
 

De acordo dos Princípios para a Educação Executiva Responsável 

(PRME), o processo de comunicação pode ser visto tanto dentro da estrutura 

de gestão da escola quanto na política de diálogo com as partes interessadas. 

Comunicar as ações desempenhadas em prol da promoção para a 

sustentabilidade tem por objetivo fomentar a cultura para a sustentabilidade 

dentro do câmpus, a partir da criação de uma linguagem comum, na qual todos 

os envolvidos conheçam o posicionamento da instituição com relação à 

temática e se sintam estimulados a compartilhar tal pensamento. 

O relatório Sharing Information In Progress, material de consulta dessa 

análise, é um instrumento de comunicação obrigatório para todas as escolas 

signatárias da iniciativa PRME. Deve ser publicado periodicamente e conter as 

informações necessárias para demonstrar como as escolas estão atuando para 

promover os princípios PRME dentro da instituição. Dessa forma, tal 

documento por si só já pode ser visto como uma prática formal de 

comunicação, atendendo ao critério AISHE 1.3. Sendo assim, a análise buscou 



73 

 

considerar se as escolas possuem alguma outra prática que impulsione a 

divulgação de suas ações, inclusive a publicação do relatório SIP. 

O Quadro 11 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 1.3 Comunicação. 

 

Quadro 11: Compilado de atendimento do critério AISHE: 1.3 Comunicação. 

 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Valores  

Campo de atenção AISHE:  Visão e Política 

Critério AISHE: 1.3 Comunicação 
Possuir processo de 
comunicação formal das 
atividades relacionadas à 
sustentabilidade. 

SIM NÃO 

17 18 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise constatou que 48% das escolas Champions possui alguma 

outra prática de comunicação das atividades relacionadas à sustentabilidade 

para além da publicação do relatório SIP na plataforma do PRME.   

A Copenhagen Business School (Dinamarca) usa as redes sociais como 

Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn para engajar alunos e acadêmicos em 

assuntos relativos à prática de negócios sustentáveis, o Pacto Global, os ODS 

e as ações da escola. A escola ressalta a intenção de fornecer recursos, 

orientação e exposição para organizações estudantis e colegas que gerenciam 

eventos sustentáveis. 

As escolas Deakin Business School (Austrália) e a IESEG School of 

Management (França) possuem um site específico para comunicação com as 

partes interessadas sobre suas iniciativas e eventos responsabilidade social 

corporativa e sustentabilidade. Já a Gordon S. Lang School of Business and 

Economics (Canadá) e a Externado School of Management (Colômbia) utilizam 

o próprio site da escola para comunicação sobre o tema. 

 Em duas escolas o processo de comunicação envolve a atuação dos 

alunos. A Nottingham Business School (Reino Unido) e a Rohrer College of 

Business (Estados Unidos) disponibilizam um blog que, além da divulgação das 
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ações das escolas, pode ser alimentado com as próprias experiências dos 

discentes e permitem uma discussão mais aberta sobre o trabalho 

desenvolvido nas IES. 

Na Stockholm School of Economics (Suécia) o grupo de estudos em 

sustentabilidade se comunica por meio de grandes jornais suecos ou rádio, 

bem como publicações e canais de programas para acadêmicos. Em um 

projeto especial, produziu vídeos curtos com pesquisadores renomados para 

apontar tópicos importantes para pesquisas como responsabilidade corporativa 

e finanças. Produz podcasts, tem perfil em redes sociais e website. 

A University of Dubai (Emirados Árabes) menciona o uso de campanhas, 

palestras e pôsteres para aumentar o conhecimento sobre sustentabilidade e 

indica seu próprio site para mais informações.  A Leeds School of Business 

(Estados Unidos) adotou a política de produzir um comunicado divulgado por e-

mail duas vezes na semana para alunos, ex-alunos, e sua rede de contatos 

empresariais.  

O exemplo da IPM Business School (Bielorrússia) serve para demonstrar 

a conexão entre os princípios do PRME. Se o processo de comunicação 

envolve o diálogo com a comunidade, no IPM ele é ainda um instrumento de 

reconhecimento e disseminação das suas atividades de pesquisa. No intuito de 

promover o desenvolvimento local, os resultados dos estudos aplicáveis à 

região são apresentados a públicos estratégicos que podem contribuir com a 

disseminação dos achados de pesquisa.  

Como exemplo, a escola cita a organização de quatro encontros com na 

mídia local, organizados em cooperação com o Banco Nacional da República 

da Bielo-Rússia, para promover os resultados da pesquisa que avaliou quais 

valores aumentam e restringem o desenvolvimento econômico da sociedade 

bielorrussa. Essa atividade evidencia a aproximação da academia com a 

sociedade e a relevância de possuir um processo de comunicação estruturado 

de modo que o que está sendo produzido na academia, seja aplicável e 

contribua de fato para as estratégias de desenvolvimento da região. 

Apesar dos exemplos positivos, mais de 50% das escolas se limitam à 

publicação do relatório PRME como instrumento de comunicação de suas 
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atividades de sustentabilidade, não relatando nenhuma outra prática mais ativa 

nesse sentido.  

 

4.1.4 Gestão Ambiental Interna 
 

O critério AISHE de Gestão Ambiental Interna (1.4) visa entender o 

quanto a instituição se preocupa em adequar a sua estrutura física para reduzir 

o impacto ambiental de suas atividades.  

O Quadro 12 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 1.4 Gestão Ambiental Interna, que 

avalia a existência de um sistema de gestão ambiental implementado. 

 

Quadro 12: Compilado de atendimento do critério AISHE: 1.4 Gestão Ambiental 
Interna. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Valores  

Campo de atenção AISHE:  Visão e Política 

Critério AISHE: 1.4 Gestão Ambiental Interna 

Possuir sistema de gestão 
ambiental implementado. 

SIM NÃO 

21 14 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
O compilado das análises demonstra que 40% dos relatórios não 

mencionam qualquer atividade desempenhada para preservação ambiental 

dentro do câmpus, sejam ações para redução do impacto ou a realização de 

campanhas de conscientização.  

 Em contraponto, 5 escolas possuem seus sistemas de gestão 

certificados por órgãos externos e/ou receberam prêmios por suas iniciativas, 

enquanto 3 alegam estar em fase de planejamento para implementação de um 

sistema de gestão ou de ações específicas para reduzir seu impacto ambiental. 

 Assim como no critério 1.2 Política, 3 instituições optam por criar grupos 

específicos para fazer a gestão dos projetos ambientais no câmpus, como no 
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caso da INCAE Business School (Costa Rica), da Winchester Business School 

(Reino Unido) e da Gabelli School of Business (Estados Unidos). Essa última 

organiza uma rede específica de alunos, professores, administradores, ex-

alunos e membros da comunidade para colaborar no impacto climático. 

 Dentre as ações desenvolvidas pelas escolas, ganha destaque os 

projetos para eliminação do uso de plástico no câmpus na Gordon Institute of 

Business Science (África do Sul) e IESEG School of Management (França); e o 

investimento em prédios sustentáveis na La Trobe Business School (Austrália), 

Leeds School of Business (Estados Unidos) e Stockholm School of Economics 

(Suécia).  

Em todas as escolas, a reciclagem é a principal opção com relação ao 

uso do papel, artigo abundante em escolas. A T A PAI Management Institute 

(Índia) destina livros e outros materiais didáticos não utilizados para alunos de 

outras escolas de negócios oriundos de famílias de baixa renda. 

Duas escolas suecas adotam políticas mais sustentáveis quanto ao uso 

de transporte. A Kristianstad University aplica uma taxa ambiental interna no 

intuito de inibir o uso irracional. Os valores coletados são reservados em um 

fundo especial de sustentabilidade, o qual os funcionários podem solicitar para 

apoiar projetos de melhoria de qualidade.  A Stockholm School of Economics 

possui um acordo com uma empresa de taxi para utilizar somente veículos 

ecológicos. 

A canadense Gordon S. Lang School of Business and Economics contou 

com o apoio dos alunos do grupo de mentoria que propuseram melhorias para 

redução da pegada ecológica da universidade, entre elas: a implementação de 

hortas comunitárias; o gerenciamento do consumo de papel e resíduos; melhor 

uso das instalações da escola; e incentivo à alimentação mais saudável. 

É possível ainda encontrar iniciativas como: 

- Instalação de painéis solares (La Trobe Business School e T A PAI 

Management Institute);  

- Controle de áreas de preservação da natureza (La Trobe Business 

School, INCAE Business School e Deakin Business School);  

- Controle de emissão de gases (INCAE Business School, La Trobe 

Business School, Leeds School of Business); 
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- Uso racional da água (Stockholm School of Economics, EGADE 

Business School, INCAE Business School, ISAE Escola de Negócios, T A PAI 

Management Institute);  

- Compostagem (La Trobe Business School, Leeds School of Business, 

ISAE Escola de Negócios);  

- Campanhas de conscientização que envolvem diferentes stakeholders 

como colaboradores, alunos e fornecedores, ampliando a rede de impacto 

(ISAE Escola de Negócios, University of Dubai, Newcastle Business School, 

INCAE Business School, Gabelli School of Business). 

 

4.1.5 Análise do Campo de Atenção 1.Visão e Política 
 

A análise geral do campo de atenção 1 de Visão e Política permitiu 

entender como as escolas adaptam suas estruturas internas para promover a 

sustentabilidade no câmpus. O fato de que 91% das escolas estudadas adotam 

aspectos da sustentabilidade em sua visão e missão demonstra um 

alinhamento com a literatura que defende a necessidade de que os valores, 

normas e todo o sistema educacional seja repensado pelas direções das 

instituições no intuito de promover a cultura para a sustentabilidade dentro do 

câmpus (JANSEN, 2009; BARBER et al. 2014). 

Adotar uma postura pública de comprometimento com a sustentabilidade 

é incorporar os valores da responsabilidade social global tanto em suas 

atividades acadêmicas e currículos quanto em suas práticas organizacionais, 

seguindo a orientação do princípio de Valores do PRME e conforme colocado 

por estudiosos da iniciativa (GRLI, 2005; PRME 2020; HAERTLE ET AL., 

2017). 

O envolvimento dos stakeholders no processo de delineamento da visão 

e missão da escola, assim como buscar um engajamento maior de alunos, 

colaboradores e professores, convidando-os a assinarem documentos públicos 

atestando o posicionamento da instituição, conforme encontrado em alguns dos 

relatórios analisados, é uma preocupação que demonstra o interesse em 

estabelecimento um compromisso público e firmado entre as partes.  
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Da mesma forma, a preocupação com a estrutura interna focada em 

viabilizar as estratégias de alinhamento da IES com aspectos da 

sustentabilidade, demonstra uma abertura da adequação dos processos de 

gestão. Ter uma pessoa ou equipe responsável para orientar a estratégia de 

promoção da cultura para a sustentabilidade no câmpus, professores, grupos 

estudantis, diretorias é uma forma de garantir que haja metas e prazos 

específicos para essa estratégia com acompanhamento regular e prestação de 

contas, além de evidenciar uma preocupação institucional com a Ep, desafio 

evidenciado por autores como Singh e Segatto (2020).   

A presença de comitês formados por profissionais de diferentes 

expertises ajuda a explorar a sustentabilidade de diferentes perspectivas, 

possibilitando um alcance cada vez maior dentro e fora do câmpus.  

Em vista do grande número de escolas que não mencionam ou não 

possuem equipes responsáveis pelas ações de sustentabilidade, recomenda-

se uma análise mais direta sobre as estratégias adotadas por estas no sentido 

de entender se as ações executadas são resultado de iniciativas isoladas, 

confirmando as colocações de Jacobi, Raufflet e Arruda (2011), quando 

defendem que apesar da crescente preocupação com a inserção da 

sustentabilidade nas instituições de ensino superior, grande partes das ações 

resultam de iniciativas individuais dos docentes, e independem do todo 

institucional. 

Outra estratégia fundamental nesse processo de engajamento é a 

implementação de um processo claro de comunicação, tendo em vista que 

comunicar também visa aumentar a rede de pessoas fora dos limites da escola, 

no sentido de educar, conscientizar e engajar mais parceiros na mudança 

cultural necessária para o desenvolvimento sustentável. No entanto, menos da 

metade das escolas estudadas apresenta um processo de comunicação interna 

e externa estabelecido. 

O tema do desenvolvimento sustentável é tratado com destaque na 

Carta da Terra lançada nos anos 2000 (GADOTTI, 2010), um de seus 

compromissos atentava para a necessidade de se intensificar o papel dos 

meios de comunicação de massa no sentido de aumentar a sensibilização para 

os desafios ecológicos e sociais. Atualmente, as redes socais são 
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fundamentais para o processo de comunicação em massa, e, portanto, são 

usadas no intuito de tanto de promover a temática quando as ações das 

escolas que adotam um posicionamento estratégico nas redes. Com isso, é 

possível ampliar a rede de pessoas impactadas. 

Tendo em vista o desejo do PRME de tornar a rede de líderes 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável cada vez maior (HAERTLE 

ET AL., 2017), a comunicação formal e periódica dos princípios, visão e missão 

das escolas e das práticas articuladas no sentido de promover a 

sustentabilidade torna-se fundamental para aumentar o conhecimento acerca 

do tema dentro e fora das instituições, uma vez que, a comunicação é parte 

inerente ao processo de educação e promoção da cultura para a 

sustentabilidade. 

O aspecto da adaptação da estrutura física em prol da sustentabilidade 

ambiental é outro ponto de atenção, visto que 40% das escolas PRME 

Champions não possuem ações de preservação ambiental no câmpus, em 

contraponto à literatura base desta pesquisa que apresenta diversos estudos 

que defendem a necessidade da adaptação do câmpus como um requisito para 

a promoção da liderança globalmente responsável por meio do ensino da 

educação para a sustentabilidade (ADAMS, 2013; ADAMS; MARTIN; BOOM, 

2018; SERPA; GUERRA; FIGUEIREDO, 2018; ARRUDA FILHO; HINO; 

BEUTER, 2019; STOUGH et al., 2017;  FERRERO-FERRERO;FERNÁNDEZ-

IZQUIERDO et al., 2018).  

Da mesma forma, o PRME estabelece que as escolas signatárias devem 

servir de exemplo tanto para seus alunos quanto para outras organizações, e 

ao mesmo tempo, determina que devem se comprometer com o alcance dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que, por sua vez, possuem uma 

série de objetivos voltados à preservação ambiental. Sendo assim, a falta de 

ações nesse aspecto, tido como base para um mundo sustentável, pode se 

configurar um ponto de atenção e potencial melhoria para os processos 

organizacionais das escolas signatárias. 

Adaptar a estrutura de gestão é adequar a instituição para atuar de 

maneira efetiva para contribuir com as iniciativas das quais é signatária, 

apresentando resultados significativos para as suas metas, uma forma de 
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diminuir a distância entre valores adotados publicamente e comportamento 

organizacional, melhorando a legitimidade social da instituição conforme 

colocado por Adams, Martin e Boom (2018).  

 

4.2 CAMPO DE ATENÇÃO AISHE: 2. ESPECIALIZAÇÃO 
 

O segundo campo de atenção da metodologia AISHE é denominado 

Especialização, e está relacionado à preparação da organização no que diz 

respeito ao desenvolvimento sustentável, abrangendo toda a comunidade 

acadêmica, desde a presença de um grupo de especialistas, até a presença do 

tema nos Plano de Desenvolvimento de funcionários e avaliando a abordagem 

do tema nos programas de pesquisa e extensão.  

Quando comparado aos princípios PRME, corresponde às ações de 

Pesquisa, Parcerias e Diálogo, uma vez que avalia a capacidade das escolas 

em articular projetos que expandam a atuação da academia tornando-a 

membro ativo da sociedade, entregando conhecimento capaz de contribuir não 

só para o desenvolvimento local, como também global. 

O campo de atenção Especialização apresenta como critérios os temas: 

Rede, Grupo de Especialistas, Sustentabilidade no Plano de Desenvolvimento 

Pessoal e Pesquisa e Extensão, conforme apresentado na sequência.   

 

4.2.1 Rede 
 

O critério AISHE 2.1 Rede diz respeito às parcerias estabelecidas pelas 

escolas com outras organizações comprometidas com o desenvolvimento 

sustentável, visando o engajamento do corpo docente e alunos com parceiros 

externos. 

 Dentro da estrutura do PRME as parcerias são altamente incentivadas e 

promovidas por meio dos eventos organizados pela iniciativa, somente por 

esse fato já é possível entender que todas as escolas possuem a rede PRME 

como parceiros acadêmicos. No entanto, a análise buscou avaliar também as 
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parcerias com outros tipos de organização nos âmbitos público, privado e 

representantes da sociedade civil. 

O Quadro 13 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 2.1 Rede. 

 

Quadro 13: Compilado de atendimento do critério AISHE: 2.1 Rede. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Pesquisa | Parcerias | Diálogo 

Campo de atenção AISHE:  Especialização 

Critério AISHE: 2.1 Rede 
Possuir uma rede nacional e 
internacional de parceiros 
comprometidos com a 
promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

SIM NÃO 

34 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A leitura permitiu verificar que o estabelecimento de uma rede de 

parceiros é prática recorrente entre as escolas, sendo que isso não foi 

identificado em somente 1 dos relatórios. Das demais 34 IES ONU PRME que 

atendem este critério, 3 escolas priorizam as parcerias com outras instituições 

e não deixam claro a aproximação com o mundo empresarial, enquanto todas 

as demais listam o número de parceiros e apresentam alguns de seus 

principais projetos. 

 A Gothenburg School of Business (Suécia) e a T A PAI Management 

Institute (Índia) apontam quais são seus principais stakeholders e quais os tipos 

de projetos desenvolvidos com cada público. Enquanto a Stockholm School of 

Economics (Suécia), a Kemmy Business School (Irlanda), a Kristianstad 

University (Suécia) e a University of Cape Town (África do Sul) destacam que 

suas parcerias são direcionadas para pesquisas que focam no 

desenvolvimento sustentável local e regional. Com esse mesmo intuito, a 

Queen’s Management School (Reino Unido) possui um Conselho Consultivo 

Internacional que a assessora na gestão estratégica, aumentando seu impacto 

social e econômico por meio da educação e da pesquisa. 
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  No caso da Copenhagen Business School (Dinamarca) as parcerias são 

focadas na realização de eventos, no entanto destaca o trabalho do grupo de 

21 alunos com diferentes experiências educacionais e nacionalidades que se 

tornaram os primeiros Influenciadores em Sustentabilidade. Alinhado ao 

Objetivo Global 17 de Parcerias para os Objetivos, a ambição é que os 

Influenciadores façam parcerias com atores que possam fortalecer a iniciativa e 

interessar mais alunos na temática, bem como inspirá-los e prepará-los para se 

tornarem agentes de mudança na transformação sustentável. 

A Gothenburg School of Business (Suécia) criou um órgão colaborativo e 

uma plataforma online para troca de conhecimento entre o setor público, 

academia e empresas em torno do desenvolvimento regional da Suécia 

ocidental. O objetivo é estreitar os laços entre os diversos atores por meio de 

seminários, conferências e palestras sobre desenvolvimento social sustentável. 

Projeto similar é desenvolvido na University of Applied Sciences of the Grisons 

(Suíça) que, também por meio de uma plataforma online busca mobilizar e 

compartilhar conhecimento especializado, tecnologia e recursos financeiros 

para apoiar a realização dos ODS nos países envolvidos, criando diretrizes 

digitais que simplifiquem e promovam as parcerias e o diálogo de forma 

participativa. 

A rede de parceiros das IES Nova School of Business and Economics 

(Portugal), University of Dubai (Emirados Árabes) e ISAE Escola de Negócios 

(Brasil) permite o enriquecimento do processo educacional, a partir do 

compartilhamento de experiências entre executivos e alunos. Tais escolas 

relatam contar com a contribuição de executivos da indústria como palestrantes 

convidados para apresentar e discutir a implementação da responsabilidade 

social corporativa, a gestão de problemas ambientais e a sustentabilidade 

dentro das organizações. 

Como destaque dos projetos desenvolvidos entre instituições de ensino 

superior, a Nottingham Business School (Reino Unido) apresenta uma iniciativa 

desenvolvida para mostrar como a música pop pode ser usada como forma de 

discutir Mudanças Climáticas e Ação Climática (ODS 13), ressaltando o papel 

dos jovens nesse contexto. Em parceria com outras escolas internacionais - 

inclusive membros do PRME - foi criada uma música para ser usada para 
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envolver estudantes de diferentes países, áreas temáticas e universidades em 

uma discussão proativa sobre Mudanças Climáticas, suscitando novas ideias 

ou projetos. A música foi criada por alunos e professores e está disponível no 

Youtube (sugiro colocar o link de acesso) para que outras escolas possam 

utilizar. 

 Considerando os exemplos acima citados, observa-se que a relevância 

da rede de parceiros se fortalece na possiblidade de criação de projetos 

robustos, mais completos e de maior impacto.  

 

4.2.2 Grupo de Especialistas 
 

O critério que avalia o grupo de especialistas busca entender se o quadro 

de docentes contempla profissionais com conhecimento multidisciplinar em 

sustentabilidade. O desafio de avaliação desse critério consiste no fato de os 

relatórios não apresentarem os dados de todo o corpo docente em detalhes, 

possivelmente em razão da preservação dos dados dos profissionais. Portanto, 

evidencia-se a necessidade de uma abordagem diferenciada para tal análise 

de modo a garantir que os dados desse critério reflitam a realidade praticada 

nas escolas. 

O Quadro 14 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 2.2 Grupo de Especialistas. 

 

Quadro 14: Compilado de atendimento do critério AISHE: 2.2 Grupo de 
Especialistas. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Pesquisa | Parcerias | Diálogo 

Campo de atenção AISHE:  Especialização 

Critério AISHE: 2.2 Grupo de Especialistas 

Possuir quadro multidisciplinar de 
profissionais e docentes 
especialistas em sustentabilidade. 

SIM NÃO 

11 24 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A análise identificou tais informações em 31% dos relatórios. Os 

exemplos mais diretos foram encontrados no caso da INCAE Business School, 

que afirma que 12% de seu corpo docente é especialista em sustentabilidade e 

a Leeds School of Business que destaca o número de professores envolvidos 

em pesquisas sobre sustentabilidade em um total de 329. 

A Copenhagen Business School (Dinamarca) serve como exemplo da 

dificuldade de entender a existência de um quadro de multidisciplinar de 

docentes especialistas em sustentabilidade, uma vez que afirma possuir cursos 

online na área, mas não fala especificamente sobre o corpo docente.  

 A Nottingham A Business School afirma possuir uma equipe de 

especialistas em sustentabilidade preparada para oferecer consultoria sob 

medida para acadêmicos individuais, equipes de módulos e cursos no sentido 

de orientá-los sobre como integrar a sustentabilidade ao currículo das 

disciplinas. 

Nos SIPs das demais IES não foi observada a presença deste critério.    

A abordagem interdisciplinar da sustentabilidade é também um dos 

critérios avaliados na metodologia AISHE que será discutido na sequência 

desse estudo nos capítulos 4.1.14. 

 

4.2.3 Sustentabilidade no Plano de Desenvolvimento Pessoal 
 

O Quadro 15 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 2.3 que visa entender se há 

requisitos de sustentabilidade ambiental no Plano de Desenvolvimento 

Pessoal. 

 

Quadro 15: Compilado de atendimento do critério AISHE: 2.3 Sustentabilidade 

no Plano de Desenvolvimento Pessoal. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Pesquisa | Parcerias | Diálogo 

Campo de atenção AISHE:  Especialização 

Critério AISHE: 2.3 Sustentabilidade no Plano de Desenvolvimento Pessoal 
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O plano de desenvolvimento para 
colaboradores possui requisitos de 
sustentabilidade ambiental. 

SIM NÃO 

9 26 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com relação à presença da Sustentabilidade no Plano de 

Desenvolvimento Pessoal dos colaboradores e corpo docente das escolas 

estudadas foi possível encontrar diferentes abordagens, sendo as mais diretas 

aquelas citadas pelas IES: Nottingham University Business School, University 

of Dubai, Winchester Business School e IEDC-Bled School of Management.  

A Nottingham University Business School (Reino Unido) menciona que o 

desenvolvimento profissional está atrelado a visão da escola e em linha com a 

estratégia global da universidade. A University of Dubai (Emirados Árabes) 

incentiva a implementação dos princípios do PRME em atividades de vários 

níveis, exigindo um esforço de toda a sua equipe e medindo os esforços dos 

membros do corpo docente nessa direção e vinculando-os ao progresso de 

suas carreiras. 

A Winchester Business School criou uma plataforma online para 

incentivar e recompensar os funcionários por serem ecológicos no local de 

trabalho, bem como por participarem de atividades de qualidade de vida 

(fitness) e bem-estar dentro e fora do câmpus. A IEDC-Bled School of 

Management destaca que os processos de recrutamento e desenvolvimento do 

corpo docente criam uma forte cultura institucional que apoia o comportamento 

ético em relação aos colegas e alunos e uma forte consciência das questões 

de responsabilidade social. 

 Em outras 5 escolas é possível identificar esforços para sensibilizar o 

grupo de colaboradores no sentido de buscar um maior engajamento com a 

temática e alinhamento com os valores da instituição. A Gothenburg School of 

Business foca em desenvolver no colaborador um senso de propriedade de seu 

trabalho de sustentabilidade, possibilitando que este identifique como seu 

trabalho se relaciona com os ODS. Na Gordon Institute of Business Science há 

um incentivo à capacitação de colaboradores em cursos que possuem temas 

relacionados à sustentabilidade e no ISAE Escola de Negócios todo o grupo de 
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colaboradores participam de treinamentos sobre os Princípios do Pacto Global, 

os Princípios do PRME e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Na Ranepa (Rússia) e na Kemmy Business School (Irlanda) o tema é 

abordado em documentos normativos como o Código de Conduta, Código de 

Prevenção da Corrupção, Código de Comportamento Corporativo e Cultura 

Corporativa, política de dignidade e respeito no local de trabalho, a política de 

igualdade e diversidade. 

Nos demais relatórios não foi possível encontrar práticas que identifiquem 

a conexão das atividades de gestão da escola à uma atitude sustentável dos 

colaboradores, fator que configura mais um ponto de melhoria para os 

processos organizacionais das IES. 

   

4.2.4 Pesquisa e Extensão 
 

A pesquisa é uma das principais atividades acadêmicas e fortemente 

incentivada pelo PRME, sendo assim é um tema que recebe grande destaque 

nos relatórios que variam entre a apresentação dos números gerais até uma 

extensa listagem das publicações do período e/ou de todas as pesquisas em 

desenvolvimento na escola. 

O Quadro 16 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 2.4 Pesquisa e Extensão que busca 

avaliar a existência de uma sistemática implementada de incentivo à pesquisa 

e programas de extensão voltados para a sustentabilidade 

 

Quadro 16: Compilado de atendimento do critério AISHE: 2.4 Pesquisa e 
Extensão. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Pesquisa | Parcerias | Diálogo 

Campo de atenção AISHE:  Especialização 

Critério AISHE: 2.4 Pesquisa e Extensão 

Há uma sistemática implementada SIM NÃO 
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de incentivo à pesquisa e 
programas de extensão voltados 
para a sustentabilidade. 

34 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As atividades de pesquisa e extensão para a sustentabilidade estão 

presentes em 97% dos relatórios analisados, sendo que 28% das escolas 

apresentam suas pesquisas identificando o ODS correspondente, considerando 

a orientação do PRME quanto à atuação das escolas em prol dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 

Com relação às práticas adotadas, o ISAE Escola de Negócios orienta os 

alunos do seu curso de Mestrado a alinharem suas pesquisas à ao menos um 

dos ODS. As escolas IESEG School of Management e a Newcastle Business 

School criaram prêmios para reconhecer as melhores pesquisas na área.  

A IPM Business School e a T A PAI Management Institute focam na 

elaboração da pesquisa aplicada, buscando avaliar seu impacto e contribuir 

para o desenvolvimento direto e indireto de suas regiões.  

Em 17% das escolas há grupos específicos que atuam para incentivar e 

apoiar o desenvolvimento de pesquisas em sustentabilidade. No IEDC-Bled 

School of Management a pesquisa é incentivada por meio de iniciativas como a 

Cátedra Coca-Cola de Desenvolvimento Sustentável e o Instituto Global de 

Sustentabilidade e Ética em economias emergentes. Na University of Cape 

Town há um Centro de Redação de Casos que se dedica ao desenvolvimento 

e publicação de casos de ensino mais relevantes localmente, e um Centro de 

Líderes para o Século 21 que tem como objetivo ser reconhecido como o 

principal centro de excelência global na África por pesquisar e se envolver com 

questões e desafios relacionados à liderança baseada em valores. 

  As IES Gordon Institute of Business Science, La Trobe Business School 

e Nottingham University Business School incentivam o estabelecimento de 

parcerias com outros setores nacionais e internacionais de modo que as 

pesquisas e os projetos desenvolvidos foquem em soluções aplicáveis para 

melhorias nas comunidades impactadas. 

Na Queen’s Management School o corpo docente deve registrar 

regularmente suas atividades no sistema de informações de pesquisa. Esses 
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dados são revisados anualmente e os resultados relacionados ao PRME e/ou 

aos ODS são identificados e categorizados revelando o desempenho da escola 

no critério. 

Outra prática recorrente é separar as áreas de pesquisa por temática, 

identificando o professor responsável e detalhando o objetivo do núcleo. A 

disponibilização dessa informação facilita o acesso de outros pesquisadores 

interessados sejam estes os alunos ou professores da própria instituição ou 

outros parceiros externos que tenham acesso ao relatório. 

 

4.2.5 Análise do Campo de Atenção 2: Especialização 
 

Adequar a estrutura acadêmica da instituição destinada a promover a 

sustentabilidade reforça as colocações que defendem que a mudança 

estrutural para o ensino da educação para a sustentabilidade contempla 

aspectos como o engajamento da liderança, a preparação do corpo docente e 

o envolvimento dos stakeholders. (ADAMS, 2013; ADAMS, MARTIN e BOOM, 

2018; SERPA, GUERRA e FIGUEIREDO, 2018; ARRUDA FILHO, HINO e 

BEUTER, 2019; STOUGH et al. 2017;  FERRERO-FERRERO, FERNÁNDEZ-

IZQUIERDO et al., 2018) 

A análise geral do campo de atenção 2: Especialização permite uma 

leitura sobre a preparação da organização para ao ensino da educação para a 

sustentabilidade, focando principalmente no corpo docente. Ao considerar o 

conceito do estabelecimento de uma rede de parceiros, entende-se a escola 

como membro ativo da sociedade e articulador de projetos que ampliam o 

potencial de contribuição da instituição para a promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

Visto que as parcerias são fortemente incentivadas pela iniciativa PRME, 

especialmente aquelas multi-setorizadas, é fácil identificar nos dados 

encontrados na análise que essa é uma prática presente entre os membros 

signatários, fator que vai ao encontro das colocações de Hoek (2018, p. 19) 

quando defende a parceria de todos os setores de todas as nações para apoiar 

o desenvolvimento sustentável e possibilitar o alcance dos ODS. Unir 

diferentes setores para a promoção do desenvolvimento sustentável possibilita 
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o entendimento das potencialidades de cada organismo que forma o conjunto 

social das cidades, e permite que o trabalho para o desenvolvimento regional 

tenha impacto direto na evolução global para a sustentabilidade.    

As parcerias também ampliam a rede de profissionais dispostos a 

compartilhar sua experiência de mercado com os alunos e acadêmicos, com 

isso a escola enriquece seu grupo de especialistas, formado por profissionais 

com conhecimento multidisciplinar em sustentabilidade. 

A questão do uso do termo multidisciplinar evidencia o posicionamento 

do conhecimento em sustentabilidade como uma alternativa que vem a somar 

à formação dos profissionais e docentes, e não necessariamente sua formação 

de base, entendendo que o termo “especialista” é indicação de 

aprofundamento, sendo possível ser especialistas em várias áreas. 

Para que o professor consiga inserir a sustentabilidade de maneira 

robusta no projeto pedagógico da disciplina é importante que ele se torne 

também especialista em sustentabilidade, além de sua especialidade básica 

como em gestão, finanças, engenharias ou turismo. Sendo assim, evidencia-se 

a importância de se investir na formação de um corpo docente com 

conhecimento nos aspectos da sustentabilidade e, portanto, dotados da 

capacidade de tratar a temática de forma integrada ao tema central da 

disciplina, adotando uma abordagem interdisciplinar (CLARK; WALLACE, 

2015). 

A existência de um quadro multidisciplinar de docentes também tem 

ligação com a presença da sustentabilidade do plano de desenvolvimento 

pessoal dos colaboradores e professores. Principalmente quando 

consideramos as oportunidades de qualificação e os incentivos para a 

integração do desenvolvimento sustentável em todas as operações, atividades 

e departamentos, orientação defendida por Jansen (2009) como atitude 

necessária para a implementação da cultura para a sustentabilidade dentro das 

instituições. Atrelar o Plano de Desenvolvimento Pessoal ao desempenho ou a 

uma atitude sustentável tem por intuito o engajamento e a performance 

centrada em um resultado que beneficia o colaborador, a instituição e a 

sociedade como um todo.  
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A boa prática colocada pela Universidade de Dubai (Emirados Árabes) 

em que a implementação dos princípios do PRME está vinculada ao progresso 

das carreiras dos funcionários é o exemplo encontrado na análise que mais se 

aproxima do objetivo do critério do Plano de Desenvolvimento Pessoal, uma 

vez que coloca os valores da escola como fator de importância tanto quanto o 

desempenho profissional ou financeiro, passível de avaliação, reconhecimento 

ou demérito.  

O critério que avalia as oportunidades de pesquisa e extensão retoma 

um aspecto presente na literatura, tendo em vista que o desenvolvimento de 

pesquisas é defendido em importantes documentos em prol da educação para 

a sustentabilidade como a Declaração de Talloires de 1990 e a Declaração de 

Ubuntu de 2002, sendo base do princípio 4 do PRME. Jansen (2009) também 

reforça oo compromisso das escolas em desenvolver e distribuir o 

conhecimento que apoia a pesquisa sobre desenvolvimento sustentável. Talvez 

por isso, o tema ganhe tanto destaque nos relatórios que dedicam parte 

substancial do relato a detalhar cada grupo de pesquisa da instituição e todas 

as publicações de artigos e correlatos realizadas no período referido. 

A análise geral do campo de atenção permite entender como o critério 

de Pesquisa e Extensão complementa os demais critérios de Parcerias e 

Grupo  multidisciplinar de especialistas, uma vez que, na análise dos relatórios 

fica evidente o cuidado das instituições em demonstrar  suas pesquisas 

aplicadas, desenvolvidas em prol do desenvolvimento local, pensadas para 

trazer soluções ou melhorias para as comunidades e, principalmente 

desenvolvidas com parceiros de multi setores de forma colaborativa, unindo o 

interesse social ao conhecimento e à capacidade acadêmica e, mais uma vez, 

ampliando o potencial de contribuição social das instituições de ensino 

superior. 

 

4.3 CAMPO DE ATENÇÃO AISHE: 3. OBJETIVOS EDUCACIONAIS E 

METODOLOGIA 

 

O terceiro ponto de atenção da metodologia AISHE busca analisar os 

Objetivos Educacionais e a Metodologia adotada no ensino da sustentabilidade 
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dentro das instituições de ensino superior. Refere-se a maneira como o tema 

da sustentabilidade é abordado pela organização e se essa abordagem é 

significativa para gerar a preocupação com a sustentabilidade no exercício 

profissional dos egressos.  

Esse campo dialoga com o princípio PRME de Metodologia que determina 

que as escolas devem criar estruturas de ensino, materiais, processos e 

ambientes que possibilitem experiências de aprendizagem eficazes para a 

liderança responsável. 

O campo de atenção 3 Objetivos Educacionais apresenta como critérios 

de atenção os temas: Perfil dos Egressos, Método Educacional, Papel do 

Professor e Avaliação do Estudante, conforme apresentado na sequência.   

 

4.3.1 Perfil dos Egressos 
 

O critério 3.1 Perfil dos Egressos se refere às experiências de 

aprendizagem eficazes para a liderança responsável e busca avaliar a 

presença de ações variadas de promoção da sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável como cursos, pesquisas, programas de extensão 

e eventos, acessíveis a todos os alunos.  

O Quadro 17 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 3.1 Perfil dos egressos. 

 

Quadro 17: Compilado de atendimento do critério AISHE: 3.1 Perfil dos 
egressos. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Método 

Campo de atenção AISHE:  Objetivos Educacionais e Metodologia 

Critério AISHE: 3.1 Perfil dos egressos 
Promover ações variadas de 
promoção da sustentabilidade e 
desenvolvimento sustentável 
como cursos, pesquisas, 
programas de extensão e eventos, 
acessíveis a todos os alunos. 

SIM NÃO 

35 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Diante da amplitude do critério, considerou-se que todas as escolas 

atendem tal quesito, por promoverem uma série de ações neste sentido, 

envolvendo seus mais variados stakeholders. 100% das escolas ONU PRME 

Champions promovem cursos ou disciplinas em temas correlatos à 

sustentabilidade, distribuídos como disciplinas obrigatórias, eletivas ou como 

programas de extensão.  

A organização de seminários, conferências e eventos educacionais com o 

objetivo de promover os conceitos de desenvolvimento sustentável e valor 

sustentável está entre as práticas mais recorrentes nas IES e costumam 

envolver seus diversos stakeholders. Um fator de destaque é a atenção das 

escolas em contar com a participação de representantes de diferentes setores 

nesses eventos. Seja para promover pesquisas para o desenvolvimento local, 

para discutir temas correlatos à sustentabilidade ou compartilhar diferentes 

perspectivas acerca dos esforços dispendidos para o alcance dos ODS, os 

eventos contam sempre com membros da iniciativa privada, governo e 

organizações da sociedade civil. 

Envolver alunos, empresas, governantes e atores sociais em um mesmo 

ambiente para discutir sustentabilidade reforça a ideia das escolas como parte 

atuante dos processos de desenvolvimento local, como centro de disseminação 

de conhecimento, em que a teoria pode ser transformada em prática, a partir 

da conexão entre agentes de mudança, conforme explorado no item 4.2.5 que 

discorre sobre a relevância das parcerias. 

As ações de engajamento variam de acordo com a estratégia da IES. Em 

7 escolas foi possível observar a organização de um grande evento anual no 

sentido de envolver e impactar um número maior de stakeholders. 

A Copenhagen Business School (Dinamarca) possui o Dia da 

Responsabilidade (Responsability Day), recorrente desde 2009, que marca o 

primeiro dia oficial para todos os novos alunos de bacharelado. O objetivo do 

evento é promover a reflexão crítica na condução dos negócios, fornecendo 

aos novos alunos uma oportunidade para encontrarem soluções éticas e 

sociais para desafios ao conduzir negócios, enquanto alunos e, também, em 

suas futuras carreiras. O evento envolve os alunos, o corpo docente e a alta 
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administração, colocando a gestão responsável e a sustentabilidade na 

agenda.  

Evento homônimo acontece na Gothenburg School of Business (Suécia) 

durante três dias inteiros com foco na sustentabilidade de várias perspectivas. 

O objetivo geral é complementar o conteúdo de sustentabilidade dos cursos de 

graduação, aumentando a conscientização e fornecendo conhecimento em 

torno de três temas: desafios, responsabilidade e soluções. O evento também 

marca o início de todos os nove mestrados da escola oferecendo aos alunos 

inspiração e consciência sobre a complexidade e os desafios de uma transição 

para economias de baixo carbono e sociedades mais inclusivas em escala 

global. 

Na IESEG School of Management (França) o Dia da Responsabilidade 

Social Corporativa (CSR Day) busca promover a temática por meio de 

atividades divertidas e informativas e stands como workshops sobre a criação 

de produtos domésticos sustentáveis, degustação de insetos, um quiz sobre 

sustentabilidade e os ODS, atividades relacionadas à conscientização sobre a 

deficiência, entre outros temas. 

 A Semana da Sustentabilidade da Kristianstad University (Suécia) 

promove uma exposição de pôsteres com cases que envolvem os ODS 

pesquisados e apresentados pelos alunos das quatro faculdades da 

universidade, convidando alunos, colaboradores e professores a discutirem 

liderança responsável e sustentabilidade na aprendizagem de alunos do ensino 

superior. O material de um dos eventos foi transformado em vídeo para 

apresentação às demais escolas integrantes do PRME Champions. 

Na Winchester Business School (Reino Unido), a Semana Go Green é 

realizada em colaboração com a União de Estudantes, e promove ações como 

palestras diárias sobre iniciativas Green Câmpus e opções de Green Travel,  

troca de roupas usadas, Smoothie bike, plantio de árvores frutíferas, Secret 

Câmpus Tour, Câmpus Blackout!, sessões de culinária, uma performance de 

artes ecologicamente corretas, The Big Green Quiz, exibição de filmes 

instrutivos como ‘To The Ends of The Earth’ e venda de bolos veganos. 

O IPM Business School (Bielorrússia) relata a realização de diversos 

eventos, envolvendo diferentes stakeholders no sentido de fornecer pesquisas, 
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recomendações e feedback dos atores do desenvolvimento local para posterior 

processamento em recomendações de políticas mais direcionadas para as 

autoridades centrais e locais. Ressalta que durante a pandemia da Covid-19  

os eventos continuaram acontecendo em formato online. 

A Nottingham University Business School (Reino Unido, China e Malásia) 

reporta a realização de uma campanha que durou um ano para sensibilizar sua 

rede sobre os ODS por meio de várias ações além da realização de um 

simpósio, como o lançamento de uma plataforma de aprendizagem online com 

vídeos, podcasts, guias de autoajuda e documentários para alunos, 

colaboradores e professores; a organização de uma semana de voluntariado 

"Ação para a Sustentabilidade" na qual os alunos foram convidados para 

contribuir com alguma empresa como avaliadores e consultores de iniciativas 

sustentáveis; e a realização de desafios mensais para os alunos que abordam 

ações para impacto em cada um dos ODS. 

Fugindo à abordagem genérica da sustentabilidade, 2 escolas promovem 

eventos regulares em temas específicos. A La Trobe Business School 

(Austrália) destaca possuir ações para promover maior representação das 

mulheres em todos os níveis da Universidade, considerando colaboradoras, 

acadêmicas e alunas. Enquanto a Ranepa (Rússia) promove anualmente um 

festival cultural que combina as tradições de diferentes povos no intuito de 

incentivar que todas as etnias se tratem com respeito, conheçam e 

compreendam as tradições uns dos outros. 

Sobre as atividades de extensão é possível destacar a iniciativa da Leeds 

School of Business que criou o Certificado de Responsabilidade Social e Ética 

(SRE), concedido a alunos que completam 12 créditos em cursos de extensão 

de temas correlatos à sustentabilidade. 

Outras ações podem ser pontuadas como oferta de cursos sobre 

sustentabilidade para membros da comunidade, assessoria para startups de 

alunos, competições, premiações de reconhecimento e atividades de 

voluntariado que visam o benefício da comunidade do entorno das instituições. 

O principal objetivo destas ações é o engajamento, portanto é comum 

eventos que contam com a participação dos alunos desde sua organização, por 

meio das Organizações Estudantis. Além de promover as pesquisas realizadas 
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no câmpus, os eventos tendem a inspirar novos comportamentos a partir da 

promoção de produtos mais sustentáveis como alimentos orgânicos, utensílios 

de materiais ecológicos e apresentação de novos produtos que contribuem 

para a preservação dos recursos do planeta. 

   

4.3.2 Método Educacional 
 

O critério AISHE 3.2 Método Educacional avalia se o método educacional 

contempla a educação para a sustentabilidade e uma visão baseada em 

experiências de mercado, no intuito de entender se as atividades de ensino 

organizadas contribuem para preparar o aluno para a gestão de negócios 

sustentáveis de maneira prática e dinâmica.  

O Quadro 18 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 3.2 Método educacional. 

 

Quadro 18: Compilado de atendimento do critério AISHE: 3.2 Método 
educacional. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Método 

Campo de atenção AISHE:  Objetivos Educacionais e Metodologia 

Critério AISHE: 3.2 Método educacional 

O método educacional prepara o 
aluno para a prática da gestão 
sustentável de negócios. 

SIM NÃO 

33 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Uma vez que o aprendizado a partir da prática consiste entre as principais 

estratégias de ensino defendida atualmente, foi possível identificar ações com 

esse perfil em 94% das IES estudadas que afirmam apresentar aos alunos as 

mais recentes práticas de negócios e pesquisas no campo; convidar 

palestrantes e profissionais para a sala de aula; inspirar o debate com base em 

casos reais; e promover visitas a empresas e cenários futuros.  
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Tais aspectos não foram encontrados em somente 2 relatórios, cabendo 

ainda ressaltar que, em tais documentos, é clara a atenção das escolas em 

garantir que seu método educacional aborde assuntos como a ética, gestão 

responsável, questões trabalhistas, anticorrupção e temas correlatos. No 

entanto, a análise considerou que a “preparação para a prática” envolve a 

promoção de atividades que demandam uma atuação mais ativa dos alunos. 

A análise constatou que em 16% dos casos a abordagem prática se 

concentra no ambiente da sala de aula com uma instrução aos professores 

para abordarem a temática de forma transversal nas disciplinas, orientarem 

seus alunos na análise de casos reais, ou para promoverem exercícios 

reflexivos. Em um destes casos não fica claro se a atividade prática promovida 

envolve o perfil da liderança responsável para além do treinamento das 

habilidades técnicas apreendidas durante os estudos. 

Por outro lado, dois exemplos de atividades práticas promovidas dentro 

da sala de aula ganham destaque. Na EGADE Business School (México) as 

aulas de ética, governança e sustentabilidade corporativa contam com um 

simulador para a solução de casos reais, onde os parâmetros utilizados são: 

princípios universais, ética organizacional e os 17 ODSDS. 

O segundo exemplo consiste na abordagem do T A PAI Management 

Institute (Índia) que afirma possuir uma metodologia baseada em caso, com 

atividades supervisionadas baseadas em grupo e exemplos ligados à indústria 

que permitem que os alunos discutam e debatam os vários processos e 

desafios enfrentados pelas indústrias. Vídeos e estudos de casoe discussões 

de filmes são feitos para trazer uma análise da situação em foco e permitir que 

os alunos coloquem as teorias em aplicações práticas, ainda que limitados ao 

ambiente escolar.  

As atividades práticas também podem ser entendidas como aquelas que 

demandam o envolvimento direto do aluno, atribuindo-lhe a responsabilidade 

no planejamento e execução de projetos sustentáveis, como nos casos da 

IESEG School of Management (França) em que os alunos do 3º ano de todos 

os cursos participam de um programa de consultoria em empresas parceiras; 

ou do ISAE Escola de Negócios (Brasil) em que os alunos da graduação 

participam de uma atividade em que devem propor soluções a algum desafio 
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específico apresentado por uma empresa parceira, tendo a sustentabilidade 

como base dos projetos.  A mesma escola brasileira e a University of Dubai 

(Emirados Árabes) contam com uma disciplina eletiva sobre sustentabilidade 

na qual os alunos devem avaliar o desempenho em sustentabilidade de 

organizações locais. 

Em 3 escolas o conhecimento prático é alcançado por meio de programas 

de voluntariado como uma fonte rica de desenvolvimento pessoal e senso de 

propósito. Os alunos da Kemmy Business School (Irlanda) recebem medalhas 

de acordo com o tempo dedicado ao voluntariado como forma de incentivar e 

homenagear os alunos que contribuem para melhorar a sustentabilidade nas 

comunidades dentro e fora do câmpus.  

Na Externado School of Management (Colômbia) o método incentiva a 

execução de atividades que se concentram na realidade socioeconômica do 

país como as iniciativas de projeção social da faculdade, garantindo que os 

alunos gerem um impacto controlado em seu ambiente, de acordo com a 

disciplina estudada, antes de sua graduação e depois como graduados. 

A metodologia das atividades práticas também pode variar de acordo com 

o objetivo central da escola. O método da ZHAW School of Management and 

Law (Suiça) incentiva os alunos a aprenderem a tomar decisões de gestão com 

base não apenas em critérios econômicos, mas também sobre aspectos éticos. 

Uma forma de sensibilizar o grupo sobre a questão foi a realização de uma 

visita técnica a alguns presídios da região. Com o impacto psicológico da 

atividade a escola buscou causar a impressão duradoura de que não vale a 

pena ceder à ganância por dinheiro rápido, uma vez que o preço a ser pago é 

alto demais.  

 

4.3.3 Papel do Professor 
 

Por uma questão de proximidade, o professor atua como peça 

fundamental no relacionamento entre o aluno e a instituição de ensino, portanto 

pode contribuir sobremaneira no processo de disseminação da missão e visão 

da IES, bem como dos princípios da educação executiva responsável.   
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Para que o professor desenvolva a consciência de seu papel dentro da 

instituição, uma das estratégias que pode ser adotada é o estabelecimento de 

um processo de capacitação em sustentabilidade, que contribui tanto para o 

compartilhamento da visão da instituição quanto a preparação do corpo 

docente para abordar a sustentabilidade de forma interdisciplinar em seus 

programas de ensino.  

Sendo assim, o critério AISHE 3.3 avalia o Papel do Professor no ensino 

da sustentabilidade, e busca entender se as escolas adotam estratégias que 

visam preparar seu corpo docente para discussões sobre os aspectos da 

sustentabilidade. 

O Quadro 19 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 3.3 Papel do Professor. 

 

Quadro 19: Compilado de atendimento do critério AISHE: 3.3 Papel do 
Professor. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Método 

Campo de atenção AISHE:  Objetivos Educacionais e Metodologia 

Critério AISHE: 3.3 Papel do Professor 

Há um processo de capacitação 
do corpo docente em aspectos da 
sustentabilidade. 

SIM NÃO 

14 21 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Uma pesquisa interna realizada pela Hanken School of Economics 

(Finlândia) e relatada no SIP de 2018, destacou que professores alegam certa 

dificuldade em unir seus temas principais com responsabilidade social 

corporativa, o que destaca a necessidade de aumentar a discussão e diálogo 

sobre a implementação dos ODS entre o corpo docente e chama a atenção 

para o fato de que 60% das IES ONU PRME Champions não possuírem 

nenhum tipo de processo de capacitação do corpo docente em aspectos da 

sustentabilidade. 
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Como resposta a sua pesquisa, a Hanken School of Economics 

(Finlândia) pretende incluir sistematicamente as discussões sobre 

Responsabilidade Social Corporativa nos eventos organizados anualmente e 

que contam com a presença da maioria dos professores. 

As ações de capacitação variam demonstrando diferentes possibilidades 

investimento para o engajamento do corpo docente. Em 6 das escolas que 

possuem algum método de capacitação foi desenvolvido um módulo de 

desenvolvimento sustentável para professores no intuito de ajudá-los a 

integrarem questões de desenvolvimento sustentável em seu ensino, 

alicerçado na sua área de estudo. 

A Rohrer College of Business (Estados Unidos) possui um centro de 

apoio aos professores para auxiliar no processo de adaptação de suas aulas 

para a abordagem dos conceitos de sustentabilidade. O grupo responsável 

pretende desenvolver coleções de materiais pedagógicos que poderão ser 

adaptados e integrados por professores universitários em seus cursos. 

O Grupo Estudantil SSCA (SSE Students for Climate Action) da 

Stockholm School of Economics (Suíça) desenvolveu um relatório com 90 

recomendações detalhadas para o corpo docente da IES sobre como integrar a 

sustentabilidade aos programas de bacharelado. O material está disponível no 

site da Universidade e pode ser acessado por públicos externos. 

A IESEG School of Management (França) adota uma metodologia de 

aprendizagem ativa em que funcionários e professores podem viajar para 

diferentes destinos dentro da França ou no exterior, a fim de aprender com as 

"melhores práticas" de diferentes escolas, instituições, associações e através 

de líderes. O conhecimento é então compartilhado entre os demais membros 

da escola, no intuito de replicar as melhores práticas. 

 

4.3.4 Avaliação do Estudante 
 

O critério 3.4 avalia o formato de avaliação que é feita dos estudantes das 

IES ONU PRME Champions, mais especificamente focando nas oportunidades 

de atuação em projetos desenvolvidos em parcerias com outras organizações, 

no sentido de entender se aspectos da sustentabilidade estão implícitos nos 
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processos de avaliação formal do estudante, se os alunos são orientados a um 

processo de autoavaliação de seu alinhamento com os preceitos do 

desenvolvimento sustentável e se há um incentivo para o desenvolvimento de 

projetos de sustentabilidade em parceria com outras organizações, objetivando 

um impacto social positivo. 

O Quadro 20 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 3.4 Avaliação do Estudante. 

 

Quadro 20: Compilado de atendimento do critério AISHE: 3.4 Avaliação do 
Estudante. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Método 

Campo de atenção AISHE:  Objetivos Educacionais e Metodologia 

Critério AISHE: 3.4 Avaliação do Estudante 
Alunos atuam em projetos de 
sustentabilidade desenvolvidos em 
parcerias com outras 
organizações. 

SIM NÃO 

25 10 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Nottingham Business School foi a única escola em que foi possível 

identificar um processo formal de autoavaliação dos estudantes. De acordo 

com o relatório SIP de 2019 os alunos do último ano de graduação e da pós-

graduação da escola do Reino Unidos devem se avaliar em relação a um 

conjunto de atributos de formação que incluem Cidadania Global e 

Sustentabilidade. Os discentes são orientados a identificar lacunas pessoais, 

definir planos de desenvolvimento pessoal e realizar capacitações relevantes 

para preencher essas lacunas. Uma ampla gama de cursos está disponível e 

inclui o Certificado de Sustentabilidade na Prática, ações de voluntariado, 

participação em projeto sociais.  

Por também fazer parte do campo de atenção sobre os Objetivos 

Educacionais e Metodologia, este critério se aproxima do 3.2 Método 

Educacional que avaliou a promoção de atividades de ensino que contribuem 

para preparar o aluno para a gestão de negócios sustentáveis de maneira 
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prática e dinâmica. No entanto, esse quesito busca entender se a escola faz 

um acompanhamento dos alunos nos projetos que começa desde o incentivo à 

sua participação, passando por um acompanhamento periódico até a 

implementação de uma mecanismos de avaliação de desempenho. 

  A análise identificou que 71% das escolas desenvolvem projetos que 

contam com aspectos da sustentabilidade nos processos de avaliação formal 

do estudante. No entanto, as abordagens diferem entre:  

- Atividades pontuais, realizadas somente uma vez ao ano com data e 

dois objetivos centrais: contribuir com a empresas ou a comunidade local e 

avaliar o desempenho dos estudantes na capacidade de análise crítica, 

proposição de soluções e resolução de dilemas. 

- Ações de adesão voluntária que, apesar de demandarem a atuação 

ativa dos alunos em atividades de consultoria ou prestação de algum tipo de 

serviço, não fazem parte do método de avaliação central dos alunos em 36% 

dos casos.  

- Atividade desenvolvidas dentro de algum curso ou disciplina específica, 

nas quais é mais fácil identificar que fazem parte do processo de avaliação de 

desempenho dos alunos e, portanto, demandam conhecimento e envolvimento 

com a temática. 

Como exemplo de atividade em curso é possível citar a prática da Kemmy 

Business School (Irlanda) que se destaca por se tratar de uma ação em 

parceria com o governo local na qual os alunos do último ano do programa de 

MBA atuam em um projeto com a Câmara Municipal de Limerick, terceiro maior 

centro de cidades econômicas da Irlanda. A parceria foca no desenvolvimento 

de projeto para fontes de energia de baixo carbono e iniciativas de microclima 

dentro e ao redor da cidade como parte de um programa de Cidade Inteligente. 

Já a Sobey School of Business oferece ações voluntárias por meio de seu 

Centro de Empreendedorismo que trabalha em estreita colaboração com 

empresas e aspirantes a empreendedores, ao mesmo tempo que possui 

disciplinas nos cursos relativos à sustentabilidade com atividades dinâmicas 

realizadas em parceria com empresas, no sentido de dar aos alunos a 

oportunidade de atuar em casos reais para promover a gestão responsável e 

avaliarem seu próprio desempenho. 
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4.3.5 Análise do Campo de Atenção 3: Objetivos Educacionais e Metodologia 
 

O campo de atenção 3. Objetivos Educacionais e Metodologia avalia as 

diferentes formas de abordagem da sustentabilidade dentro da IES. Considera 

a influência das ações promovidas pela instituição, do método educacional, da 

atuação do professor e das formas de avaliação implementadas no perfil dos 

egressos.  

Uma vez que oferecer aos egressos atitude, conhecimento e habilidades 

para lidar com o processo do desenvolvimento sustentável são fundamentos da 

educação para a sustentabilidade (MOURA et al., 2013; JANSEN, 2009), busca 

entender de que forma as estruturas de ensino, processos e experiências de 

aprendizagem contribuem para a liderança responsável. 

A ambientação da instituição para a promoção da sustentabilidade, 

conforme identificado em 100% dos casos estudados, busca influenciar o perfil 

do estudante para, então, entregar ao mercado profissionais capacitados para 

liderar de forma ética e responsável. dessa forma, a instituição aplica as 

premissas de Freire investindo em um processo de conscientização do 

educando acerca de suas relações no/com o mundo, com o intuito de promover 

uma transformação cultural e social (DICKMAN, 2010; TORRES; 

MAESTRELLI, 2012; ANDREOLA, 2003). 

A variedade de ações relatadas também pode ser pontuada como uma 

riqueza a ser considerada em estudos internacionais, assim como o caráter 

independente dessas atividades que, conforme colocado por Weybrecht 

(2017), podem acontecer tanto por iniciativas privadas como cursos e 

programas individuais, como incentivadas por grupos de estudantes em 

eventos isolados ou projetos de pesquisa. Essa posição vai ao encontro aos 

achados de pesquisa que atestaram a presença de diversos eventos 

organizados por meio de Organizações Estudantis. 

Quanto ao método educacional, a pesquisa permitiu identificar a 

abordagem de temas correlatos à sustentabilidade como a ética, gestão 

responsável, questões trabalhistas e diversidade em 33 dos 35 casos 

estudados.  
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A abordagem de temas variados impulsiona o desenvolvimento de uma 

visão macro da sustentabilidade e favorece a construção de sujeitos críticos e 

emancipados, conscientes de seu papel no mundo e na sociedade, conforme 

defendido nos estudos de Paulo Freire, pontuados por Dickman (2010) e 

Andreola (2003).  

Cabe também destacar a preocupação das escolas em promover 

atividades mais práticas proporcionando experiências de aprendizado que 

desenvolvem tanto o pensamento crítico quanto as habilidades necessárias 

para a preparação dos líderes do futuro, conforme defendido por estudiosos 

como Iliško, Skrinda e Mišule (2014) e Longhurst (2014) e no próprio 

documento da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(UNESCO, 2005).    

No processo de promoção dessa visão, encontramos o papel do 

professor como intermediário da visão da IES, a qual adota estratégias para 

capacitação que visam unificar o discurso pró sustentabilidade, de acordo com 

as colocações de Haertle (2017) que, ao validar a proposta do PRME, ressalta 

a relevância de se promover uma mudança na mentalidade do corpo docente 

para promoção dos princípios para a educação executiva responsável. frente a 

essa realidade, chama a atenção o fato de 60% das IES ONU PRME 

Champions não possuírem nenhum tipo de processo de capacitação do corpo 

docente em aspectos da sustentabilidade. Cabe mais uma vez, entender se as 

ações desempenhadas são focadas apenas em grupos específicos dentro da 

instituição ou se são resultado de ações isoladas e pouco articuladas com o 

todo institucional, tendência explorada por Jacobi, Raufflet e Arruda (2011). 

A avaliação deste critério reforça a necessidade de ressaltar às escolas 

PRME a relevância dos professores dentro da instituição, visto que formar um 

corpo docente coeso e alinhado aos princípios da instituição consiste em uma 

importante estratégia de gestão, considerando objetivos como a disseminação 

dos valores e o alinhamento das estratégias de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas em prol da educação executiva responsável.   

 

4.4 CAMPO DE ATENÇÃO AISHE: CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO 
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O campo de atenção Conteúdo da Educação avalia a existência do tema 

sustentabilidade no currículo acadêmico e a possibilidade de adquirir maior 

conhecimento a respeito. Também aborda se o posicionamento do estudante é 

voltado à sustentabilidade na tomada de decisões. Esse campo também 

dialoga com os princípios PRME de Método e Parcerias e apresenta como 

critérios de atenção os temas: Currículo, Interdisciplinaridade, Estágio, 

Graduação e Especialidade, conforme apresentado na sequência.   

 

4.4.1 Currículo 

 

O Quadro 21 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 4.1 que avalia a abordagem de 

aspectos da sustentabilidade dentro do Currículo acadêmico. 

 

Quadro 21: Compilado de atendimento do critério AISHE: 4.1 Currículo. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Método 

Campo de atenção AISHE:  Conteúdo da Educação 

Critério AISHE: 4.1 Currículo 

O currículo acadêmico contempla 
aspectos da sustentabilidade. 

SIM NÃO 

34 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A análise do critério AISHE 4.1 Currículo permitiu concluir que em 

somente um dos relatórios analisados não foi possível identificar a presença de 

aspectos da sus 

tentabilidade dentro do Currículo acadêmico. 

Em 30% dos casos as escolas optam por incluir em seu currículo 

disciplinas de caráter obrigatório, tornando a discussão de temas correlatos à 

sustentabilidade parte integrante da formação dos alunos. Um dos exemplos é 

o caso da University of Dubai (Emirados Árabes) que criou um curso obrigatório 

para todos os alunos que concluíram 60 horas-crédito de estudo, no qual são 
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discutidos casos relacionados a questões ambientais, responsabilidade social 

corporativa e ética, incluindo atividades PRME e os métodos pelos quais a 

universidade as implementa. Palestrantes convidados da indústria e do 

governo também são uma característica especial das aulas. 

Na Stockholm School of Economics (Suécia) a temática também é 

abordada como disciplina obrigatória e ocupa 20% da formação nos primeiros 2 

anos do curso de bacharelado. O módulo é dividido por semestres e apresenta 

perspectivas diferentes que evoluem em fases passando da teoria para a 

prática em um processo evolutivo descrito como: 1º - conhecer; 2º - fazer; 3º -

ser; e 4º - expressar. 

Os relatórios das instituições Nottingham University Business School 

(Reino Unido, China e Malásia), Nova School of Business and Economics 

(Portugal) e University of Cape Town (África do Sul) se dedicam a listar todos 

os cursos e disciplinas que abordam aspectos da sustentabilidade, informando 

as disciplinas de caráter obrigatório e eletivas. 

A Copenhagen Business School (Dinamarca) informa que 27% de todas 

as disciplinas eletivas promovidas no ano de 2018 continham conteúdo de 

gestão responsável como um componente central ou parcial. Já a Gabelli 

School of Business (Estados Unidos) especifica que o tema está presente 

somente em cursos que incorporam inovação social e sustentabilidade. No 

relatório da Ranepa (Rússia) deixa aclaro o foco da escola em promover a ética 

empresarial, sem detalhes sobre demais aspectos da sustentabilidade. 

A análise permitiu observar que 3 escolas apresentaram abordagens 

diferenciadas para a questão da adequação do currículo, conforme 

apresentado na sequência: 

A Glasgow Caledonian University (Reino Unido) relata que a escola 

desenvolveu um projeto específico para garantir seu alinhamento com os 

aspectos da sustentabilidade e da liderança executiva responsável. A escola 

criou o chamado “Currículo para o Bem Comum", o qual representa uma 

abordagem distinta para a aprendizagem e ensino que desenvolve graduados 

capazes de lidar com problemas do mundo real e traduzir ideias para a 

resolução de problemas em ação.  O Currículo do Bem Comum apoia o 

desenvolvimento de quatro atributos: Cidadania ativa e global; Mentalidade 
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empresarial; Liderança Responsável; Confiança. A partir disso, a Glasgow se 

autodefine como a Universidade para o Bem Comum. 

No que se refere à docência, a Queen’s Management School (Reino 

Unido) orienta seus docentes a responderem uma breve pesquisa no final de 

cada semestre sobre a cobertura de temas correlatos à sustentabilidade nos 

módulos que coordenam. O formulário inclui uma escala numérica que varia de 

0 (não apropriado ou aplicável a este módulo) à 4 (totalmente integrado no 

módulo) e uma descrição textual. Com isso, a escola é capaz de construir uma 

imagem detalhada de onde e como ética, responsabilidade e sustentabilidade 

estão sendo tratados nas salas de aula. 

Ainda no aspecto estrutural, o último exemplo destaca a estratégia da 

University of Applied Sciences of the Grisons (Suíça) que envolve a 

combinação de uma abordagem de cima para baixo e de baixo para cima. A 

abordagem de cima para baixo define quais objetivos a escola deseja alcançar 

nos programas de estudo individuais em relação ao desenvolvimento 

sustentável. Esta orientação serve como um guia para o desenvolvimento 

conceitual e implementação da abordagem ascendente. 

 

4.4.2 Interdisciplinaridade 

 

O critério 4.2 de Interdisciplinaridade avalia a presença da 

sustentabilidade entre os cursos ofertados pelas escolas. Ainda que o critério 

anterior 4.1 Currículo relate que algumas escolas abordam a questão em 

disciplinas obrigatórias e eletivas, a interdisciplinaridade traz à tona a discussão 

da adequação do tema aos assuntos técnicos discutidos nos cursos. 

O Quadro 22 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 4.2 Interdisciplinaridade. 

 

Quadro 22: Compilado de atendimento do critério AISHE: 4.2 
Interdisciplinaridade. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Método 
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Campo de atenção AISHE:  Conteúdo da Educação 

Critério AISHE: 4.2 Interdisciplinaridade 

A sustentabilidade ambiental está 
presente em todos os cursos de 
forma integrada. 

SIM NÃO 

18 17 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Hanken School of Economics (Finlândia) destaca em seu relatório a 

pesquisa que conduziu com seu corpo docente na qual a maioria defendeu que 

o melhor método para integrar educação para a gestão responsável é incluir 

elementos relacionados ao tema nos currículos básicos de cada disciplina e, ao 

mesmo tempo, fornecer cursos autônomos avançados para alunos que estão 

mais interessados e desejam aprimorar e aprofundar seus conhecimentos.  

Incorporar aspectos da sustentabilidade da base curricular da disciplina 

facilita a abordagem interdisciplinar, uma vez que exige uma adaptação da 

temática aos assuntos a serem tratados no curso. De acordo com os relatórios 

das IES PRME, 51% das signatárias adotam tal abordagem. No entanto, uma 

avaliação mais detalhada demonstrou que metade dessa amostra apresenta 

exemplos de cursos isolados, mas que fazem parte da estrutura dos cursos. 

Cabe entender se a abordagem pautada no desenvolvimento sustentável se 

mantém presente nas demais disciplinas, conforme colocado no relatório da La 

Trobe Business School (Austrália) que afirma que a temática é adaptada a 

cada disciplina para incorporar os ODS, detalhando que na graduação o tema é 

explorado em diversas disciplinas com diferentes níveis de aprofundamento e 

destacando que todos os graus (graduação e pós-graduação) na escola são 

explicitamente projetados para incorporar a reflexão ética nas aulas.   

Das 35 escolas avaliadas, 2 colocam a integração da sustentabilidade nos 

cursos como meta futura enquanto 7 afirmam que a interdisciplinaridade da 

sustentabilidade está presente em alguns cursos. Apesar de não atenderem a 

totalidade, percebe-se um grande esforço das escolas para alcançar tal 

integração.  

Como exemplo é possível citar o caso da Glasgow Caledonian University 

(Reino Unido) que possui 86 módulos diferentes em execução com as palavras 

Ética, Sustentável, Responsável e Governança no título, ao mesmo tempo que 
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existem também 30 módulos com uma ou mais de 11 palavras-chave 

relacionadas aos ODS no título. 

Na Kristianstad University (Suécia) aproximadamente um terço dos cursos 

do programa de negócios abordam temas de sustentabilidade, como 

responsabilidade social corporativa, relatórios de sustentabilidade corporativa, 

fundos éticos e títulos verdes, ética nos negócios, anticorrupção e diversidade. 

O relatório esclarece que os cursos abordam as questões relativas à 

sustentabilidade de acordo com as variações das áreas de atuação como 

marketing, administração e finanças. Na Nottingham Business School (Reino 

Unido) 96% dos cursos incorporaram temas relacionados à sustentabilidade 

junto com 90% afirmando que exploram dois ou mais dos ODS. 

Já a Leeds School of Business (Estados Unidos) possui um programa 

específico em Sustentabilidade que os alunos podem fazer depois do seu MBA 

como diferencial em suas carreiras. Além disso, possui "trilhas de 

aprendizagem" com cursos extras que procuram ter uma abordagem da 

sustentabilidade em áreas específicas como a indústria. 

De modo a enfrentar a dificuldade na abordagem interdisciplinar da 

sustentabilidade, duas escolas pontuam suas ações estratégicas para a 

integração sustentabilidade em unidades selecionadas em diferentes níveis. Na 

Deakin Business School (Austrália) os professores são convidados a avaliar 

suas aulas seguindo critérios que classificam o engajamento dos alunos em 3 

níveis de maturidade em sustentabilidade. São também convidados a fornecer 

exemplos específicos de como esses resultados de aprendizagem foram 

desenvolvidos e avaliados em suas unidades particulares, bem como identificar 

metas tangíveis para fortalecer sua integração no ano seguinte. 

Em outro ponto, para incentivar seu corpo docente no sentido de 

incorporar a sustentabilidade ao currículo de suas disciplinas de forma 

interdisciplinar, o Gordon Institute of Business Science (África do Sul) criou o 

“Prêmio Pioneiro do Corpo Docente”, estabelecido em 1999, para “celebrar 

educadores que demonstram liderança e assumem riscos em uma trilha em 

direção ao currículo que examina profundamente as relações entre os 

mercados de capitais, as empresas e o bem público”. 
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4.4.3 Estágio, Graduação 

 

O critério 4.3 do campo de atenção Conteúdo da Educação concentra sua 

atenção no aluno, buscando entender como os aspectos deste campo 

influenciam no processo de formação do aluno de forma que ele esteja 

preparado para atuar em carreiras na área de sustentabilidade. A abrangência 

do critério considera também a contribuição da rede de contatos na 

capacitação dos alunos e a realização de projetos com estratégias de longo 

prazo e potencial para impacto social positivo.  

O Quadro 23 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 4.3 Estágio, graduação. 

 

Quadro 23: Compilado de atendimento do critério AISHE: 4.3 Estágio, 
graduação. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Método 

Campo de atenção AISHE:  Conteúdo da Educação 

Critério AISHE: 4.3 Estágio, graduação 

Há incentivo às carreiras na área 
de sustentabilidade. 

SIM NÃO 

23 12 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise verificou que dentre as 23 escolas que possuem algum método 

de incentivo para as carreiras na área de sustentabilidade há diferentes tipos 

de ações. Os exemplos circundam entre projetos desenvolvidos em parcerias 

entre os alunos e empresas; atuação de alunos em organizações não-

governamentais e programa de voluntariado; atividades de consultoria; ações 

de empreendedorismo social e programas de estágio. 

O caso da Glasgow Caledonian University (Reino Unido) pode ser 

colocado como exemplo por reunir mais de uma destas propostas em um 

programa, ofertando uma ampla gama de oportunidades de inovação social 

extracurricular para alunos, muitas das quais estão localizadas no nível escolar 
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ou disciplinar. A escola conta ainda com uma incubadora de negócios, grupos 

de empreendedorismo social, organiza prêmios e financiamento para projetos 

sustentáveis, e promove um programa de voluntariado internacional. 

A Queen’s Management School (Reino Unido) implementou o Programa 

de Embaixadores de Negócios e Direitos Humanos da Irlanda do Norte com o 

propósito de equipar os alunos com o conhecimento e as habilidades para 

atuar como embaixadores na promoção da ética e dos direitos humanos nas 

empresas durante seus estudos acadêmicos e futuras carreiras profissionais. 

Para receber o certificado de embaixador, o aluno precisa atender a três 

critérios: 1º - Educação (deve assistir a três palestras sobre direitos humanos, 

ética nos negócios, sustentabilidade, e gestão responsável oferecidas pela 

universidade); 2º - Engajamento: participar de grandes eventos como reuniões 

e fóruns; 3º - Encorajamento: organizar algum pequeno evento para os alunos 

da universidade. A experiência enriquece o aprendizado do aluno e o 

certificado o diferencia nos processos de seleção. 

A Leeds School of Business (Estados Unidos) estruturou um programa de 

estágio (Impact Internship Program) realiza em parceria com outras 

organizações, no qual facilita o processo de recrutamento, oferecendo 

treinamento e suporte para empresas e alunos por meio de workshops, noites 

de networking e painéis. Com isso, consegue posicionar seus alunos em 

estágios relacionados à sustentabilidade.  

Tanto no relatório da Leeds, quanto as escolas University of Applied 

Sciences of the Grisons (Suíça) e University of Cape Town (África do Sul) 

apresentam casos de alunos com projetos e iniciativas voltadas à promoção do 

desenvolvimento sustentável, dando um destaque aos resultados concretos 

das ações da escola em prol da promoção da educação executiva responsável. 

 

4.4.4 Especialidade 
 

Uma vez que o currículo contempla aspectos da sustentabilidade, de 

forma transversal e incentivando as carreiras na área de sustentabilidade, o 

próximo critério AISHE busca identificar os esforços dispendidos para que 
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alunos e colaboradores de outras áreas adquiram maior conhecimento em 

sustentabilidade. 

O Quadro 24 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 4.4 Especialidade. 

 

Quadro 24: Compilado de atendimento do critério AISHE: 4.4 Especialidade. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Método 

Campo de atenção AISHE:  Conteúdo da Educação 

Critério AISHE: 4.4 Especialidade 
Há incentivo para que os alunos 
ou colaboradores de outras áreas 
adquiram maior conhecimento em 
sustentabilidade. 

SIM NÃO 

30 5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Corroborando com os dados apresentados anteriormente, em 16% dos 

casos esse incentivo acontece por intermédio das disciplinas obrigatórias, 

enquanto 13% se concentra nos módulos eletivos ofertados aos alunos, e 

outros 6% consistem na abordagem interdisciplinar dos cursos. Em 20% dos 

casos, as escolas possuem projetos estruturados ou grupos estudantis 

voltados para ações que promovem a sustentabilidade dentro e fora do câmpus 

e incentivam o engajamento de todos os seus alunos.  

No ISAE Escola de Negócios (Brasil), o incentivo para adquirir maior 

conhecimento em sustentabilidade acontece por meio de um treinamento sobre 

a temática para todos os colaboradores e professores. Além disso, a escola 

estruturou uma disciplina eletiva para os alunos de MBA, um curso de 

mestrado que une as temáticas de governança e sustentabilidade, disciplinas 

correlatas no curso de graduação, e uma gama de cursos de extensão que 

procuram unir sustentabilidade a outros temas como finanças, inovação e 

gestão empresarial. 

A ação da Audencia Business School (França) também foca em alunos e 

funcionários. Para maior integração destes públicos na iniciativa 

Responsabilidade Social Corporativa interna, a escola permite que funcionários 
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usem uma licença solidária para viajar e trabalhar em ações sociais como 

atividades educacionais com crianças, formação de adultos ou a favor da 

biodiversidade. As atribuições são identificadas por tipo de operação e área 

geográfica. Os funcionários podem encontrar a tarefa adequada eles e, em 

seguida, se candidatar a um comitê composto pelo Departamento de Recursos 

Humanos e o Instituto de Responsabilidade Social Corporativa da Audencia. 

Os custos são compartilhados entre os funcionários e a instituição de acordo 

com tabelas salariais para garantir que o tratamento seja aplicado a todos. Em 

seu retorno, os voluntários compartilham com todos os funcionários as 

experiências e emoções por que passaram durante sua atribuição, tornando-se 

agentes de mudança. 

No IESEG School of Management (França) alunos e funcionários podem 

propor projetos de responsabilidade social ou sustentabilidade para serem 

implementados na escola. Os melhores projetos são selecionados e recebem 

orientação para implementação. 

A Kemmy Business School (Irlanda) incentiva todos os alunos a 

participarem de ações de empreendedorismo social, apoia empresas de 

alunos, participa premiações de reconhecimento que inspiram os alunos a 

investirem nesse campo. 

A Queen’s Management School (Reino Unido) liberou acesso para 

funcionários e alunos de outras disciplinas ao curso sobre Negócios, Governo e 

Sociedade e permite que todos os alunos da escola possam participar do 

"Programa de Embaixador Estudantil de Novos Negócios e Direitos Humanos." 

 

4.4.5 Análise do Campo de Atenção 4: Conteúdo da Educação 

 

O compilado dos critérios do campo de atenção 4: Conteúdo da 

Educação permite uma leitura da abordagem mais global da sustentabilidade 

dentro da instituição, uma vez que busca avaliar se ela está presente no 

currículo, se possui uma abordagem interdisciplinar, se a educação para a 

sustentabilidade chega a alunos e colaboradores de outras áreas de interesse 

e se há uma valorização da sustentabilidade como oportunidade para a carreira 

profissional. 



113 

 

A integração de conteúdo sobre temas socioambientais ao currículo das 

escolas é uma bandeira defendida por diversos autores presentes na literatura 

deste estudo como Serpa, Guerra e Figueiredo (2018), Weybrecht (2010) e a 

iniciativa Globally Responsible Leadership Iniciative (GRLI, 2005), bem como é 

uma das orientações do PRME (HAERTLE et al., 2017).  

Leal Filho e Pace (2016) afirmam que a complexidade dos sistemas 

educacionais, os vários níveis de decisão em políticas educacionais e a 

estrutura tradicional dos currículos consiste em um desafio para o aprendizado 

e o ensino sobre desenvolvimento sustentável. No entanto, a análise das 

práticas do grupo de escolas ONU PRME Champions destacou que 97% dos 

casos estudados adotaram a sustentabilidade em seu currículo, seja em 

disciplinas obrigatórias ou eletivas, demonstrando ser possível integrar 

aspectos da sustentabilidade no currículo acadêmico, desde que haja interesse 

e disponibilidade da IES em todas as suas estruturas. 

A abordagem interdisciplinar torna-se mais difícil de identificar uma vez 

que metade das escolas que afirmam ter uma abordagem interdisciplinar no 

currículo apresenta exemplos de disciplinas isoladas, mas que fazem parte da 

estrutura dos cursos.  

Entretanto, cabe ressaltar que, de acordo com Clark e Wallace (2015), 

interdisciplinar é o conhecimento em que as disciplinas atuam de forma 

integrada. Portanto, seria necessário avaliar se nos cursos em que os aspectos 

da sustentabilidade são tratados isoladamente, as demais disciplinas sofrem 

influência da postura pró-sustentabilidade da instituição, independente da 

temática específica a ser tratada. 

 Essa dificuldade de interpretação corrobora com as colocações de 

Singh (2019) e Gale et al. (2015) que colocam a o processo de ensino 

interdisciplinar como um desafio para o ensino da sustentabilidade, tendo em 

vista que o desenvolvimento sustentável não deve ser visto como disciplina 

isolada (JANSEN, 2009).  
A meta 4.7 dos ODS pontua o compromisso garantir que todos os alunos 

adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável (IBGE, 2021), ressaltando a importância do 
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envolvimento de todos os discentes, independente da área de estudo, tornando 

a sustentabilidade tema de base para todos os futuros líderes.  

Sendo assim, a abordagem interdisciplinar e a presença do tema em 

todas as disciplinas de todos os cursos são premissas fundamentais para o 

alcance dos ODS, e o atendimento do principal objetivo das escolas que se 

filiam aos Princípios da Educação Executiva Responsável, apesar disso 

somente 51% das signatárias adotam tal abordagem. 

Os outros dois critérios desse campo de atenção voltam-se para o 

envolvimento dos alunos, na criação de oportunidades para atuarem em 

projetos de sustentabilidade e ampliarem seus conhecimentos na área. Os 

achados de pesquisas remetem à importância da articulação das parcerias 

para o desenvolvimento sustentável, da promoção de atividades práticas e para 

a abordagem integrada da sustentabilidade dentro do câmpus, pontos já 

ressaltados anteriormente, bem como nos capítulos 4.2.5 e 4.3.5. 

Ademais, para além da abordagem interdisciplinar dos aspectos da 

sustentabilidade, a disseminação dos princípios da educação executiva 

responsável deve ser direcionada para contemplar estudantes e profissionais 

dos mais variados campos de trabalho, e de forma integrada em todas as 

operações, atividades e departamentos (JANSEN, 2009), no sentido de 

aumentar a conscientização sobre a importância do tema e a relevância do 

papel individual no processo do desenvolvimento sustentável.  

 

4.5 CAMPO DE ATENÇÃO AISHE: AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
 

O último campo de atenção da AISHE busca analisar os métodos de 

avaliação dos resultados das ações desempenhadas, ou seja, identificar qual o 

tipo de entrega que está sendo realizada no que diz respeito à formação de 

uma liderança globalmente responsável, considerando como critérios a Equipe, 

os Estudantes, o Campo Profissional e a Sociedade. 

Este campo de atenção se conecta ao princípio PRME de Propósito que 

estabelece o objetivo central de “desenvolver as capacidades dos alunos para 

serem futuros geradores de valor sustentável para as empresas e a sociedade 

em geral e trabalhar para uma economia global inclusiva e sustentável.”  
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Como a metodologia AISHE foi desenvolvida visando avaliar critérios de 

gestão a partir do ciclo PDCA, o processo de feedback é importante para 

refletir a percepção dos envolvidos acerca dos processos em desenvolvimento, 

ou nos casos estudados, das ações desempenhadas ou práticas 

implementadas. Diante disso, os 4 critérios dentro deste campo de atenção 

buscam identificar processos estruturados de avaliação de desempenho por 

cada um dos públicos envolvidos: equipe, estudantes, campos profissional e 

sociedade. 

Além da implantação de uma política de pesquisa interna de satisfação 

sobre o desempenho da instituição em sustentabilidade, há ainda uma segunda 

forma de avaliar os resultados obtidos no processo de promoção da educação 

para a sustentabilidade que consiste em entender os efeitos práticos das 

estratégias adotadas. A análise buscou explorar ambas as perspectivas nos 

relatórios consultados, tanto no intuito de enriquecer a discussão quanto para 

identificar boas práticas.   

 

4.5.1 Equipe 

 

O Quadro 25 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 4.1 Equipe para identificar se há 

política de pesquisa interna sobre o desempenho da IES em sustentabilidade. 

 

Quadro 25: Compilado de atendimento do critério AISHE: 4.1 Equipe. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Propósito 

Campo de atenção AISHE:  Avaliação dos Resultados 

Critério AISHE: 4.1 Equipe 

Há política de pesquisa interna de 
satisfação sobre o desempenho 
da instituição em sustentabilidade. 

SIM NÃO 

3 32 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Com relação ao engajamento das equipes em um processo de avaliação 

e satisfação acerca das ações de sustentabilidade promovidas pelas escolas, 

somente 8% das IES apresentaram alguma evidência. 

A Gothenburg School of Business (Suécia) realizou um evento com os 

professores, no qual os membros do corpo docente tiveram a oportunidade de 

avaliar o desempenho da escola com relação à sua contribuição para o alcance 

dos ODS para, então, traçar as novas estratégias de abordagem. 

Na Finlândia, durante um período de quatro meses, a Hanken School of 

Economics realizou entrevistas com grupos de liderança, professores e 

funcionários administrativos no sentido de entender onde a escola está em 

termos de implementação do PRME. A IES também mantém uma coleta 

regular de dados pela Equipe PRME. 

No ISAE Escola de Negócios (Brasil), anualmente, todos os stakeholders 

- incluindo os colaboradores - são consultados em pesquisa online no processo 

de mapeamento da materialidade para realização do relatório de 

sustentabilidade da instituição. A consulta visa entender quais ODS são mais 

ou menos impactados pelas atividades da escola. 

 A ausência de processos de feedback envolvendo os colaboradores ou o 

corpo docente das instituições pode caracterizar um baixo esforço para 

engajamento interno nas ações de promoção da educação para a 

sustentabilidade. 

4.5.2 Estudantes 
 

O Quadro 26 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 4.2 Estudantes. 

 

Quadro 26: Compilado de atendimento do critério AISHE: 4.2 Estudantes. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Propósito 

Campo de atenção AISHE:  Avaliação dos Resultados 

Critério AISHE: 4.2 Estudantes 

Há política de pesquisa de SIM NÃO 
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satisfação sobre o desempenho 
da instituição em sustentabilidade. 6 29 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise que buscou considerar os métodos de avaliação de resultados 

das escolas PRME Champions identificou que 17% das IES possuem políticas 

de pesquisa de satisfação sobre o desempenho da instituição em 

sustentabilidade voltada para os estudantes como instrumento de feedback de 

suas ações. 

Conforme mencionado anteriormente, a pesquisa no ISAE Escola de 

Negócios (Brasil) é anual, em formato online e se destina a todos os grupos de 

stakeholders. O mesmo método é adotado na ZHAW School of Management 

and Law (Suíça), porém restrito aos alunos. Periodicamente, a Stockholm 

School of Economics (Suécia) organiza os alunos em Grupos Focais para 

avaliar o desempenho da disciplina Global Challenges, obrigatória para os 

alunos de bacharelado. Na Winchester Business School (Reino Unido) foi 

implementado um modelo de auditoria no intuito de entender como os alunos 

avaliam o progresso demonstrável na incorporação da sustentabilidade em 

todo o currículo. A propostas destas 4 escolas é usar esse material para traçar 

metas de melhoria. 

Outras 2 escolas participam do The Positive Impact Rating (PIR) uma 

iniciativa apoiada pelo PRME em que os alunos avaliam a escola de negócios 

em medidas de impacto social. 

Além da questão do próprio desempenho, 6 escolas adotam métodos 

para avaliar os resultados práticos de suas ações na carreira dos alunos, ou 

seja, buscam entender o quanto o envolvimento do aluno com a educação para 

a gestão responsável influencia em seu processo de tomada de decisão nos 

negócios.  

Novamente a Winchester Business School (Reino Unido) é um dos 

exemplos deste grupo também. A escola está conduzindo uma pesquisa para 

examinar a prevalência do envolvimento do aluno com a Educação para a 

Gestão Responsável, conforme a escolha do título da dissertação. O objetivo 

deste estudo é compreender se a ênfase no PRME (e mais recentemente nos 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) influencia os alunos quando têm 

liberdade de escolha dos tópicos de estudo.  

De acordo com o relatório de 2018 da Winchester Business School (Reino 

Unido), mais de 40% de todos os alunos de administração da IES optam por 

temas relacionados à ética, sustentabilidade e responsabilidade social no 

último ano. Na mesma linha, a Kristianstad University (Suécia) não acompanha 

os números, mas infere que o crescimento no número de projetos de 

monografias nos cursos de bacharelado e MBA que envolvem temas correlatos 

a sustentabilidade é uma forma de demonstrar como os alunos estão mais 

interessados no tema. 

Desde 2015, a Copenhagen Business School (Dinamarca) está 

orientando uma pesquisa em parceria com outras instituições internacionais 

para compreender como a educação afeta diferentes antecedentes das 

intenções comportamentais. A pesquisa questiona como a educação gerencial 

afeta as atitudes dos alunos em relação ao comportamento gerencial 

irresponsável e como esses alunos pretendem agir quando forem confrontados 

com comportamentos irresponsáveis no futuro. 

Projeto semelhante é encontrado na Nottingham University Business 

School (Reino Unido) em uma pesquisa longitudinal que avalia como as 

perspectivas de sustentabilidade e a consciência dos alunos das escolas de 

negócios mudam ao longo de seus estudos. Um dos professores da 

Gothenburg School of Business explora a mesma ideia, porém a partir de uma 

perspectiva contrária, se dedicando a um projeto de pesquisa que busca avaliar 

se os estudantes de negócios e economia realmente se tornam menos pró-

sociais e menos inclinados a contribuir para o bem comum depois de estudar 

negócios e economia. 

A University of Applied Sciences of the Grisons (Suíça) também busca 

investigar se o ensino na área de desenvolvimento sustentável tem impacto no 

comportamento e / ou atitudes dos alunos. O projeto de pesquisa sugere a 

aplicação de questionários durante diferentes períodos da formação do aluno, 

sendo uma no início e outra no final dos módulos sobre desenvolvimento 

sustentável, de modo a possibilitar uma análise final dos resultados. 



119 

 

Nas instituições Glasgow Caledonian University  (Reino Unido), 

Gothenburg School of Business (Suécia) e Hanken School of Economics 

(Finlândia) a maneira encontrada de avaliar o resultado de seus processos de 

educação para a sustentabilidade é aplicando testes de conhecimento entre os 

alunos, um dos principais exemplos é o Teste de Conhecimento em 

Sustentabilidade (Sulitest), uma plataforma online criada por parceiros PRME 

para meios de avaliação do conhecimento em sustentabilidade, consiste em 30 

perguntas sobre sustentabilidade no contexto local e global. A partir do 

desempenho dos alunos, as escolas compreendem a eficácia dos processos 

educacionais aplicados. 

A sueca Gothenburg School of Business relata que, em 2019, viu um 

aumento bastante significativo nas pontuações médias em comparação com 

2017, mas em 2020 as pontuações médias estavam novamente mais em linha 

com os resultados de 2017, provavelmente devido às perguntas específicas 

feitas naquele ano. A instituição ressalta que os alunos do programa ambiental 

de Ciências Sociais apresentam desempenho um pouco melhor do que os 

alunos de outros programas. 

 

4.5.3 Campo Profissional 
 

O critério AISHE 4.3 de Campo Profissional busca entender qual o papel 

dos parceiros nos processos de melhoria da promoção da educação para a 

sustentabilidade dentro das escolas. Além de verificar a existência de uma 

pesquisa de satisfação, o critério pontua se as melhorias nas ações em prol da 

sustentabilidade são alinhadas às demandas dos parceiros e se os resultados 

dessas ações servem de insumo para o traço de novas estratégias de gestão a 

longo prazo. 

O Quadro 27 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 4.3 Campo Profissional. 

 

Quadro 27: Compilado de atendimento do critério AISHE: 4.3 Campo 
Profissional. 
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Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Propósito 

Campo de atenção AISHE:  Avaliação dos Resultados 

Critério AISHE: 4.3 Campo Profissional 
Há envolvimento com a 
comunidade empresarial para 
avaliação das ações de promoção 
da sustentabilidade. 

SIM NÃO 

2 33 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Além da já citada pesquisa de satisfação com parceiros do ISAE, somente 

a IESEG School of Management relatou uma prática que envolvesse um 

processo de feedback dos parceiros. A escola detalha uma ação pontual em 

que promoveu o encontro com 15 empresas, 4 professores e um Diretor com o 

objetivo de discutir a abordagem do IÉSEG com relação à Responsabilidade 

Social Corporativa e Sustentabilidade, a fim de garantir que a abordagem 

pedagógica e os projetos estejam em linha com a realidade e as expectativas 

do mundo profissional. 

Considerando a gama de ações desenvolvidas com parceiros, 

principalmente do mundo corporativo, conforme pontuado no item 4.1.5 que 

discute a Rede de parceiros comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável, cabe discutir o potencial de se aproveitar esta aproximação entre a 

academia e mundo dos negócios, no sentido de entender se as ações 

desempenhadas nas escolas de fato atendem às demandas do mercado, 

assim como abordado pela IESEG School of Management. 

 

4.5.4 Sociedade 

 

O critério AISHE 4.4 Sociedade, pertencente ao campo de atenção de 

Avaliação de Resultados segue a mesma lógica do critério anterior, 4.4, e 

busca entender o papel da sociedade entendida como a comunidade local 

como membro ativo, avaliador e influenciador das ações de promoção da 

sustentabilidade desenvolvidas pelas escolas. 
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O Quadro 28 apresenta a correlação entre as bases teóricas AISHE e 

PRME, bem como o compilado da análise dos relatórios SIP das IES ONU 

PRME Champions com relação ao critério 4.4 Sociedade. 

 

Quadro 28: Compilado de atendimento do critério AISHE: 4.4 Sociedade. 

Princípio da Educação Executiva Responsável (PRME): Propósito 

Campo de atenção AISHE:  Avaliação dos Resultados 

Critério AISHE: 4.4 Sociedade 
Há envolvimento com a 
comunidade local para avaliação 
das ações de promoção da 
sustentabilidade. 

SIM NÃO 

1 34 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

A análise identificou que 17% das escolas possuem um tipo de avaliação 

externa de suas atividades, no entanto somente o ISAE Escola de Negócios 

afirma o envolvimento da comunidade do entorno nesse processo. No entanto, 

cabe ressaltar que na pesquisa conduzida a IES busca entender quais ODS 

são maios ou menos impactados por suas atividades, sendo assim, não se 

trata propriamente de uma investigação sobre o desempenho da escola, mas 

sim uma análise de impacto. Nos demais casos, os métodos também variam 

entre diferentes formas de avaliar o impacto social das IES.  

A Stockholm School of Economics (Suécia) usa o engajamento com 

acreditações como método de análise de seu desempenho em 

sustentabilidade. A Leeds School of Business (Estados Unidos) mede o 

impacto destacando o número de participação da comunidade acadêmica em 

eventos, pesquisas e atuação de seus alunos em projetos relacionados a 

sustentabilidade. A Kristianstad University (Suécia) afirma ter realizado uma 

avaliação sobre como os programas da Faculdade de Ciências se relacionam 

com as 17 metas globais por meio da Ferramenta de Avaliação de Impacto dos 

ODS, mas não especifica quem são os responsáveis por essa avaliação. Em 

outras duas escolas o processo de avaliação de impacto ainda está em 

desenvolvimento.  
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Conforme foi possível identificar nos relatórios analisados, para além do 

relacionamento com empresas, a principal forma de envolvimento das escolas 

com a comunidade do entorno se dá por meio dos programas de voluntariado 

ou no estabelecimento de projetos com órgãos governamentais. 

 

4.5.6 Análise do Campo de Atenção 5: Avaliação de Resultados 

 

A análise geral do último campo de atenção da AISHE permite uma visão 

sobre os processos de acompanhamento de desempenho e feedback 

estabelecidos dentro das instituições estudadas. 

A literatura defende a avaliação de resultados como processo importante 

para promover uma maior conscientização entre os stakeholders e tomar 

decisões sobre planejamento, treinamento, operações e atividades 

implementadas (TAUCHEN; BRANDLI, 2006). 

Em números gerais, observou-se que os quatro critérios do campo de 

atenção Avaliação de Resultados são atendidos por um número menor de 

escolas em comparação com os demais critérios analisados. 

Mecanismos de feedback das práticas das IES com foco no público 

interno puderam ser observados em somente em 3 escolas, enquanto há 6 

casos de pesquisas de satisfação com alunos, 2 casos envolvendo a 

comunidade e empresas e 1 caso voltado para a comunidade externa 

impactada. Com isso, observa-se esforços maiores direcionados a captar a 

percepção dos alunos, o que pode ser justificado pelo fato de que incentivar a 

mudança de comportamento e valores individuais é a essência do modelo 

educacional que visa gerar um futuro mais sustentável (LOUREIRO, 2012), 

portanto o olhar focado no aluno pode estar em busca de entender suas 

percepções particulares acerca de um modelo educacional voltado para a 

promoção do desenvolvimento sustentável. 

Chama a atenção as poucas iniciativas voltadas para medir a percepção 

do Campo Profissional - critério 4.3 – visto que as parcerias são importantes 

entre as escolas por estabelecerem a criação de projetos e a realização e o 

compartilhamento de pesquisas com alto potencial de contribuição para a 

sociedade. Uma vez que não há processo de discussão e retroalimentação 
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acerca do desempenho tanto dos estudantes quanto da estratégia adotada 

pela escola, não é possível entender se o caminho adotado atende às 

expectativas do mercado. Ao medir a percepção dos parceiros acerca de suas 

entregas, a escola é capaz de entender seu real valor como provedora de 

conhecimento. 

A falta de insumos para a análise de desempenho impacta o 

gerenciamento de processos internos que visam garantir o alcance de metas 

estabelecidas, uma vez que tais informações servem como fator de 

direcionamento das decisões, segundo o modelo de gestão PDCA. (MARIANI, 

2005) 

A ausência de mecanismo de avaliação acerca das ações 

desempenhadas configura-se como mais uma das grandes barreiras no ensino 

da sustentabilidade (MICHALOS, et al., 2015), impedindo o traço do potencial 

de contribuição social das escolas. Adotar os princípios da educação para a 

gestão responsável, implementar a educação para a sustentabilidade no 

câmpus e desenvolver ações para a promoção do desenvolvimento sustentável 

são passos importantes para uma contribuição social nesse sentido, mas não 

são suficientes (BRANDLI, et al. 2012), o resultado efetivo depende da 

avaliação dos efeitos dessas práticas e não apenas de sua execução. 

Na linha investigativa para avaliar os efeitos das práticas das escolas, a 

pesquisa encontrou iniciativas voltadas para avaliação dos impactos da 

educação para a sustentabilidade nas carreiras dos alunos. Esse tipo de 

pesquisa tem potencial para responder ao chamado do PRME de se tornar não 

somente a maior iniciativa de escola de negócios, mas também a mais eficaz 

para transformar o cenário atual da educação em administração e negócios” 

(HAERTLE et al., 2017, p.66).   

Porém, os esforços relatados para mensuração dos resultados práticos da 

educação para a sustentabilidade ainda se encontram em fase de 

desenvolvimento, sem apresentação de resultados. Fator que corrobora com o 

posicionamento de Feitosa (2016) que afirma que a despeito do crescimento 

das iniciativas de promoção da educação para a sustentabilidade nos últimos 

anos, ainda não há registro de efeitos que indiquem uma mudança efetiva dos 
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valores e atitudes dos indivíduos quanto à prática sistemática de ações 

sustentáveis.  

 

4.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE A SUSTENTABILIDADE NO ENSINO 

SUPERIOR DE INSTITUIÇÕES PRME CHAMPIONS 

 

 Além do levantamento e do olhar para as práticas internacionais de 

promoção da educação para a sustentabilidade do ensino superior, uma das 

contribuições deste estudo consiste na aplicação de uma ferramenta de análise 

de desempenho em sustentabilidade em instituições de ensino apresentando 

um diagnóstico do desempenho de instituições de referência mundial.   

A escolha da AISHE tomou como base o fato de se tratar de uma 

ferramenta de gestão que possui critérios pré-estabelecidos que permitem a 

comparabilidade entre as variantes estudadas, no sentido de entender como 

cada critério pode ser traduzido em práticas. 

Com isso, foi possível identificar o desempenho de cada IES no que 

tange ao atendimento dos 20 critérios elencados pela AISHE como pontos 

fundamentais para a implementação da sustentabilidade no câmpus, 

abrangendo os âmbitos da gestão, ensino, pesquisa e extensão. O Quadro 29 

apresenta o desempenho geral das IES ONU PRME Champions na ferramenta 

aplicada, apontando o número total de instituições que atendem cada critério. 

 A partir da leitura do Quadro 29 é possível identificar os pontos que se 

destacam tanto pelo atendimento quanto pelo não atendimento aos critérios 

estabelecidos pela AISHE na maior parte das IES. Os critérios mais atendidos 

são um retrato da influência das orientações dos princípios para a educação 

executiva responsável, enquanto os critérios menos atendidos chamam a 

atenção por refletirem uma lacuna ainda evidente quando discutimos sobre os 

efeitos práticos da educação para a sustentabilidade. 

 

Quadro 29: Desempenho geral das IES ONU PRME Champions na 
ferramenta AISHE 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

A leitura do Quadro 29 evidencia os critérios atendidos pela maior parte 

das escolas sendo estes:  

a) Investir no perfil dos egressos promovendo ações variadas de 

promoção da sustentabilidade e desenvolvimento sustentável como 

cursos, pesquisas, programas de extensão e eventos, acessíveis a 

todos os alunos, atendido por 35 IES; 

b) Possuir uma rede nacional e internacional de parceiros 

comprometidos com a promoção do desenvolvimento sustentável, 

atendido por 34 IES; 

c) Possui uma sistemática implementada de incentivo à pesquisa e 
programas de extensão voltados para a sustentabilidade, atendido 

por 34 IES; 

d) Estruturar o currículo acadêmico de forma a contemplar aspectos 

da sustentabilidade, atendido por 34 IES. 
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Ao analisar a correlação dos critérios AISHE com os Princípios para a 

Educação Executiva Responsável é possível observar o atendimento de 4 

entre os seis princípios, sendo estes: Pesquisa, Parcerias, Diálogo e Método. O 

que de fato reflete os fatores que mais ganham destaque nos relatórios SIP 

que, de um modo geral, buscam: ressaltar as estratégias de inserção da 

sustentabilidade no currículo dos cursos; elencar as inúmeras ações de 

promoção da sustentabilidade no câmpus; enfatizar as parcerias estabelecidas; 

e destacar as atividades de pesquisa em desenvolvimento. Em contraponto, os 

princípios PRME Valores e Propósito relacionados aos critérios AISHE de 

Visão e Resultados não foram encontrados de maneira consistente nos 

relatórios e serão analisados na sequência. 

O critério AISHE de Visão - que corresponde ao princípio do PRME de 

Valores - diz respeito a possuir uma missão pública comprometida com a 

promoção do desenvolvimento sustentável também se destaca, ficando pouco 

atrás dos itens acima citados. A preocupação com a visão e missão das IES 

ganha destaque quando discutimos a importância de se criar uma cultura para 

a sustentabilidade no câmpus, considerando que a cultura de uma organização 

se distingue pelos símbolos e sinais que a instituição mostra em sua razão de 

ser, em sua missão e em sua visão, aplicando a promoção da sustentabilidade 

nas camadas mais visíveis da cultura organizacional. (ADAMS, MARTIN e 

BOOM, 2018) Portanto, ter uma visão clara do comprometimento com a 

educação para a sustentabilidade e a formação de uma liderança executiva 

responsável, dá mais força para que a visão seja traduzida nas ações 

desempenhadas pela escola e por seus membros. 

Ainda no âmbito da gestão organizacional estão as ações desenvolvidas 

com colaboradores e pouco evidentes nos relatórios, fato que se traduz nos 

resultados dos critérios de Grupo de Especialistas e Plano de Desenvolvimento 

para Colaboradores. Os achados da pesquisa em ambos os critérios focavam 

mais no corpo docente, dificultando a leitura quanto a preparação da instituição 

para estruturar sua própria gestão organizacional da sustentabilidade. É 

importante ressaltar que a há uma estrutura administrativa dentro do câmpus, e 
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assim como orienta o princípio de Valores do PRME, a IES deve incorporar os 

valores da responsabilidade social global em suas práticas organizacionais. 

A preocupação com a incorporação da sustentabilidade na estrutura de 

gestão da IES implica na criação de uma cultura organizacional para a 

sustentabilidade, resultando em um processo falho e fragmentado. (ADAMS, 

MARTIN e BOOM, 2018). O não atendimento de critérios AISHE que envolvem 

as estruturas de gestão da IES indicam que mesmo em escolas de referência 

mundial que possuem o respaldo de iniciativas internacionais de promoção da 

sustentabilidade ainda encontram dificuldades em implementar a 

sustentabilidade em toda a sua estrutura, seja por barreiras internas ou por 

terem sua atenção mais voltada aos processos de ensino, pesquisa e 

extensão, não enxergando a IES como uma organização. 

A dificuldade na implementação da sustentabilidade em IES PRME 

também foi encontrada nos estudos de Singh (2019) que coloca a postura da 

IES com uma das barreiras nesse processo, e nas colocações de Weybrecht 

(2017) que ressalta que as escolas de negócios são notoriamente difíceis de 

mudar.  

Como último ponto de destaque na aplicação da AISHE para avaliar o 

desempenho das instituições de ensino superior PRME Champions na 

promoção da sustentabilidade no câmpus cabe uma análise dos achados de 

pesquisa do último campo de atenção que avalia a capacidade da IES em 

acompanhar e mensurar os resultados de suas práticas.  

Conforme pode ser visto no Quadro 29, a avaliação de resultados foi 

notoriamente o item menos atendido de toda a ferramenta, o que desperta uma 

preocupação no tange à validação do ensino da sustentabilidade como um 

diferencial de valor, uma vez que esse valor ainda não possui metodologia de 

mensuração.  

Assim como já explorado no ponto 4.5.6. Análise do Campo de Atenção 

5: Avaliação de Resultados, existem poucas iniciativas das IES que buscam 

mapear os efeitos da educação para a sustentabilidade na atuação profissional 

dos alunos, resultado que consiste em uma das principais contribuições deste 

estudo, uma vez que sinaliza a necessidade da implementação de estratégias 

de feedback e de mensuração de resultados. Isso porque, assim como 
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destacado na metodologia AISHE, a própria lógica do PDCA prevê a avaliação 

para correção ou manutenção do planejamento, sendo assim a falta de 

avaliação de resultados inviabiliza a melhoria contínua do processo. 

Acerca da ferramenta AISHE, apesar da dificuldade inicial na sua 

aplicação como instrumento de pesquisa, conforme pontuado no item 3.4 

Percurso Metodológico, observou-se que os campos de atenção contemplam a 

maior parte das ações desenvolvidas no câmpus. No entanto, como a 

ferramenta foca mais nas ações de sustentabilidade ambiental, observou-se 

certa dificuldade no apontamento das questões relativas ao âmbito social da 

sustentabilidade, como as ações de diversidade e equidade de gênero, 

relatadas nos SIPs das escolas Kemmy Business School (Irlanda), Deakin 

Business School (Austrália), Kristianstad University (Suécia), Leeds School of 

Business (Estados Unidos), Hanken School of Economics (Finlândia), Audencia 

(França), Glasgow (Reino Unido), Nottingham University Business School 

(Reino Unido, China e Malásia).  

O trabalho com a ferramenta AISHE ainda exigiu um esforço de análise 

e interpretação dos documentos orientativos sobre o uso do instrumento, uma 

vez que apenas os campos de atenção possuem definição, diferentemente dos 

critérios. Sendo assim, o entendimento dos critérios se deu pelas explicações 

dos estágios de maturidade, propostos em uma escala de 1 a 5, por sua vez 

bastante complexos e de difícil interpretação. Diante disso, a ferramenta Matriz 

de Análise de Práticas Educacionais e de Gestão para Implementação da 

Sustentabilidade no Câmpus - apresentada no Quadro 7 - proposta e utilizada 

nesse estudo contribui para facilitar a identificação de práticas que 

correspondem a cada critério AISHE. 

A partir da identificação das práticas internacionais de promoção da 

educação para a sustentabilidade foi possível elencar as principais ações que 

podem ser adotadas por instituições de ensino que buscam incorporar a 

sustentabilidade em sua estrutura acadêmica e organizacional, viabilizando a 

criação de um manual de boas práticas, produto técnico apresentado no 

próximo tópico. 
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5 PRODUTO TÉCNICO  
 
 O produto técnico desta pesquisa tem como base as colocações da 

literatura apresentada sobre educação para a sustentabilidade que defendem a 

necessidade da integração de conteúdo, ações, práticas e estratégias 

referentes à Educação Ambiental e temas socioambientais nos documentos 

institucionais e curriculares das IES (SERPA; GUERRA; FIGUEIREDO, 2018). 

Para alcançar essa integração, adotou-se os critérios da ferramenta AISHE que 

avalia a sustentabilidade no ensino superior.  

 Propõe-se então, um Manual de Boas Práticas para orientar instituições 

de ensino superior na implementação de ações de promoção da 

sustentabilidade, considerando os âmbitos da gestão organizacional, bem 

como a estrutura acadêmica de ensino, pesquisa e extensão, conforme 

apresentado no Quadro 30: Manual de Boas Práticas em Educação para a 

Sustentabilidade. 

 A análise das práticas de instituições de ensino de referência mundial 

identificou que as ações podem variar em complexidade, abrangência e 

quantidade de stakeholders impactados, diante disso, a elaboração do Manual 

levou em conta essas variações para classificar o processo de implementação 

da sustentabilidade no ensino superior em três níveis de impacto, sendo: 

 

a) Nível 1: Ações que demandam resoluções administrativas, 

contando com o respaldo da Direção da Instituição em uma clara orientação 

para a promoção da sustentabilidade nos âmbitos de gestão, ensino, pesquisa 

e extensão. As práticas desenvolvidas nesse nível têm como proposta criar um 

ambiente favorável à temática, disseminando a orientação para a 

sustentabilidade no câmpus de forma a demonstrar aos alunos e parceiros a 

visão da instituição e seu compromisso com a promoção do desenvolvimento 

sustentável e da liderança executiva responsável.  

 

b) Nível 2: Compreende em ações que buscam um maior 

engajamento dos atores de dentro do câmpus, considerando colaboradores, 
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alunos e corpo docente. São ações de maior complexidade uma vez que 

demandam maior dedicação na organização de grupos de discussão, 

oportunidades de capacitação, estabelecimento de parcerias externas e 

processo de comunicação periódicas das ações promovidas. Além de 

promover um ambiente favorável à sustentabilidade no câmpus, neste nível 

busca-se promover o protagonismo e a autonomia dos stakeholders, no sentido 

de ampliar o impacto da educação para a sustentabilidade em suas carreiras.  

 

c) Nível 3: Ações que elevam o nível do engajamento dos grupos de 

stakeholders, dando espaço nos processos decisórios da instituição. Requer 

maturidade para mudanças estruturais como a revisão do currículo 

educacional, a formação de um corpo docente multidisciplinar, o 

compartilhamento de informações e a intervenção de atores externos na 

avaliação da gestão interna. As ações deste nível buscam a construção em 

conjunto, promovendo a estruturação de projetos em parcerias que viabilizam 

tanto o desenvolvimento do aluno, colaborador ou docente, quanto uma maior 

contribuição para o desenvolvimento regional, ampliando dessa forma, o 

impacto social da instituição. 

 

A leitura e atendimento ao Manual de Boas Práticas em Educação para 

a Sustentabilidade aqui apresentado deve ser horizontal, ou seja, por critério. 

Dessa forma, é possível que uma escola atenda diferentes níveis em cada um 

dos critérios. Por exemplo, a escola A pode atender o critério 1.Visão no nível 

3, e o critério 2.Política no nível 1, a depender de suas possibilidades e 

limitações internas. A intenção não é estabelecer um método de classificação, 

mas de orientação para a adoção e aperfeiçoamento de práticas em educação 

para a sustentabilidade. 

O manual poderá ser utilizado por escolas que estão interessadas em 

adotar a educação para a sustentabilidade em sua estrutura acadêmica e 

organizacional no sentido de iniciar esse processo e por escolas já signatárias 

do PRME que buscam aperfeiçoar as práticas adotadas para padrões mais 

elevados.  

Quadro 30: Manual de Boas Práticas em Educação para a Sustentabilidade 
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PRODUTO TÉCNICO 
Manual de Boas Práticas em Educação para a Sustentabilidade 

AISHE  
Requisito Sugestões de Ações com base em Boas Práticas Internacionais 

Critérios de Avaliação  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Visão 

Possuir missão pública 
comprometida com a 

promoção do 
desenvolvimento 

sustentável. 

Definir uma missão alinhada 
aos preceitos da 

sustentabilidade e da 
educação executiva 

responsável. 

Divulgar sua missão alinhada 
aos preceitos da 

sustentabilidade e da educação 
executiva responsável nos 

principais canais de 
comunicação da instituição. 

Engajar os stakeholders no 
processo de definição de uma 
missão alinhada aos preceitos 

da sustentabilidade e da 
educação executiva 

responsável. 

Política 
Possuir pessoa/equipe 

responsável pela gestão 
interna da sustentabilidade. 

Possuir equipe/comitês 
responsáveis por promover a 
sustentabilidade no câmpus. 

Possuir comitês de 
sustentabilidade diversificados 
com participação de diferentes 

stakeholders da instituição. 

Possuir equipe/comitês de 
sustentabilidade diversificados 
e com representação entre os 

altos níveis hierárquicos da 
instituição. 

Comunicação 
Possuir processo de 

comunicação formal das 
atividades relacionadas à 

sustentabilidade. 

Publicar relatório de 
atividades periodicamente 

(SIP ou Relatório de 
Sustentabilidade) 

Possuir site ou perfil em redes 
sociais para publicação sobre 

suas iniciativas e eventos sobre 
sustentabilidade 

Disponibilizar espaços 
colaborativos on e off line 
para promover discussões 

aberta sobre o trabalho 
desenvolvido nas IES. 

Gestão  
ambiental  

interna 
Possuir sistema de gestão 
ambiental implementado. 

Possuir ações de promoção 
da sustentabilidade 

ambiental no câmpus. 

Implementar projetos de 
melhoria no câmpus para 

diminuir o impacto ambiental 
das atividades. 

Submeter seu sistema de 
gestão ambiental à 

certificações externas para 
validação. 

Rede 

Possuir uma rede nacional 
e internacional de parceiros 

comprometidos com a 
promoção do 

desenvolvimento 
sustentável. 

Possuir projetos de parceria 
com outras instituições de 

ensino superior membros do 
PRME. 

Estabelecer uma política de 
parcerias com representantes 

de diferentes setores. 

Possuir projetos de parcerias 
com representantes de 
diferentes setores que 
apresentam resultados 

práticos de contribuição para 
o desenvolvimento local. 
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Grupo de especialistas 

Possuir quadro 
multidisciplinar de 

profissionais e docentes 
especialistas em 
sustentabilidade. 

Possuir quadro de 
professores especialistas em 
sustentabilidade atuando nos 

programas correlatos. 

Possuir professores de diversas 
áreas de atuação envolvidos em 

projetos e pesquisas em 
sustentabilidade. 

Possuir quadro multidisciplinar 
de docentes especialistas em 
sustentabilidade atuando em 

todos os programas da 
instituição. 

Sustentabilidade  
no Plano de 

Desenvolvimento 
Pessoal 

O plano de 
desenvolvimento para 
colaboradores possui 

requisitos de 
sustentabilidade ambiental. 

Implementar requisitos 
socioambientais em 

processos de recrutamento e 
desenvolvimento do corpo 
docente e colaboradores. 

Incentivar a capacitação e 
recompensar os colaboradores 
por suas atitudes ecológicas no 

local de trabalho. 

Medir os esforços dos 
membros do corpo docente 

para promoção da 
sustentabilidade vinculando-

os ao progresso de suas 
carreiras. 

Pesquisa e extensão 

Há uma sistemática 
implementada de incentivo 
à pesquisa e programas de 
extensão voltados para a 

sustentabilidade. 

Orientar o alinhamento das 
pesquisas aos Objetivos do 

Desenvolvimentos 
Sustentável. 

Organizar grupos específicos 
para incentivar e apoiar o 

desenvolvimento de pesquisas 
em sustentabilidade. 

Premiar e reconhecer as 
melhores pesquisas alinhadas 

aos aspectos da 
sustentabilidade. 

Perfil dos  
egressos 

Promover ações variadas 
de promoção da 

sustentabilidade e 
desenvolvimento 

sustentável como cursos, 
pesquisas, programas de 

extensão e eventos, 
acessíveis a todos os 

alunos. 

Organizar ações variadas de 
promoção da 

sustentabilidade e 
desenvolvimento sustentável 

no câmpus. 

Organizar ações variadas de 
promoção da sustentabilidade e 
desenvolvimento sustentável no 

câmpus, contando com a 
participação de representantes 
da iniciativa privada, Governo e 
organizações da sociedade civil. 

Demandar envolvimento mais 
ativo dos alunos na 

organização de ações de 
promoção da sustentabilidade 

no câmpus, desde a 
organização até o 
desenvolvimento e 

apresentação de projetos e 
soluções aplicáveis. 

Método  
educacional 

O método educacional 
prepara o aluno para a 

prática da gestão 
sustentável de negócios. 

Proporcionar um 
aprendizado baseado em 
exemplos de práticas de 

mercado incentivando uma 
atitude crítica e reflexiva. 

Promover o diálogo entre 
academia e mercado contando 

com o compartilhamento de 
experiências de parceiros do 

mundo dos negócios. 

Proporcionar oportunidades 
de atuação direta dos alunos 
em negócios sustentáveis por 

meio de programas de 
voluntariado ou atividades de 

consultoria. 
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Papel do  
professor 

Há um processo de 
capacitação do corpo 

docente em aspectos da 
sustentabilidade. 

Adotar estratégias que visam 
preparar seu corpo docente 
para discussões sobre os 

aspectos da 
sustentabilidade. 

Desenvolver um módulo de 
desenvolvimento sustentável 
para professores no intuito de 

ajudá-los a integrarem questões 
de desenvolvimento sustentável 

em seus planos de ensino, 
alicerçado na sua área de 

estudo. 

Possuir um centro de apoio 
aos professores para auxiliá-
los no processo de adaptação 

de suas aulas para a 
abordagem dos conceitos de 

sustentabilidade. 

Avaliação do estudante 
Alunos atuam em projetos 

de sustentabilidade 
desenvolvidos em parcerias 
com outras organizações. 

Promover atividades 
pontuais em que os alunos 
possam contribuir com a 

empresas ou a comunidade 
local e exercitar sua 

capacidade de análise 
crítica, proposição de 

soluções e resolução de 
dilemas. 

Promover ações de adesão 
voluntária que demandem 

atuação ativa dos alunos em 
atividades de consultoria ou 
prestação de algum tipo de 

serviço, vistas como diferenciais 
no processo de avaliação dos 

discentes. 

Promover atividades dentro 
dos cursos e disciplinas sobre 
sustentabilidade, nas quais o 

desempenho dos alunos é 
acompanhado e medido por 

especialistas internos e 
externos à instituição. 

Currículo 
O currículo acadêmico 
contempla aspectos da 

sustentabilidade. 

Possuir disciplinas 
obrigatórias e eletivas 
específicas sobre os 

aspectos da sustentabilidade 
ofertadas em diferentes 

cursos. 

Incentivar o corpo docente a 
adaptarem o currículo de suas 

disciplinas de modo a abordar a 
sustentabilidade de forma 

integrada. 

Incluir elementos relacionados 
à sustentabilidade nos 

currículos básicos de cada 
disciplina em diferentes 

cursos. 

Interdisciplinaridade 
A sustentabilidade 

ambiental está presente em 
todos os cursos de forma 

integrada. 

Incluir módulo sobre 
sustentabilidade como 

programa de extensão ou 
disciplina eletiva em todos os 

cursos. 

Incluir módulo sobre 
sustentabilidade como disciplina 
obrigatória em todos os cursos e 

adaptada ao contexto da área 
de estudo. 

Garantir que todas as 
disciplinas dos cursos sejam 
conduzidas em consonância 

com os preceitos da 
sustentabilidade e os valores 
da instituição, independente 

da da área de estudo. 

Estágio, graduação Há incentivo às carreiras na 
área de sustentabilidade. 

Promover oportunidades de 
desenvolvimento de projetos 
entre os alunos e parceiros 

da iniciativa pública e 
privada. 

Incentivar o empreendedorismo 
social por meio de atividades de 
voluntariado ou programas de 

estágio. 

Premiar, reconhecer e prover 
financiamento para projetos 

sustentáveis. 
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Especialidade 

Há incentivo para que os 
alunos ou colaboradores de 

outras áreas adquiram 
maior conhecimento em 

sustentabilidade. 

Desenvolver ações de 
promoção da 

sustentabilidade no câmpus 
abertas a todos os alunos e 
colaboradores da instituição. 

Incentivar a participação de 
todos os alunos e colaboradores 

nos cursos de extensão sobre 
sustentabilidade. 

Orientar e reconhecer o 
desenvolvimento de projetos 
de responsabilidade social ou 
sustentabilidade que possam 

ser implementados na 
instituição ou na comunidade 

local. 

Equipe 

Há política de pesquisa 
interna de satisfação sobre 

o desempenho da 
instituição em 

sustentabilidade. 

Estabelecer canais de 
comunicação abertos para 
receber críticas e elogios 
sobre o desempenho da 

instituição em 
sustentabilidade. 

Estabelecer uma estratégia de 
consulta periódica com 

colaboradores e docentes 
acerca do desempenho em 

sustentabilidade da instituição. 

Utilizar as percepções dos 
colaboradores e docentes 

para promover melhorias nos 
processos de promoção da 

sustentabilidade na 
instituição. 

Estudantes 
Há política de pesquisa de 

satisfação sobre o 
desempenho da instituição 

em sustentabilidade. 

Estabelecer uma estratégia 
de consulta periódica com os 

alunos para avaliar o 
desempenho da instituição 

na promoção da 
sustentabilidade. 

Utilizar plataformas externas 
para avaliar o impacto social da 

instituição. 

Estabelecer meios para 
mensuração do impacto da 

educação executiva 
responsável no processo de 

tomada de decisão dos 
discentes e egressos. 

Campo profissional 

Há envolvimento com a 
comunidade empresarial 
para avaliação das ações 

de promoção da 
sustentabilidade. 

Implementar estratégias que 
garantam um processo de 

feedback dos parceiros 
acerca das ações de 

sustentabilidade promovidas 
pela instituição. 

Mapear as demandas dos 
parceiros a fim de garantir que a 

abordagem pedagógica e os 
projetos em desenvolvimento na 
instituição estejam em linha com 
a realidade e as expectativas do 

mundo profissional. 

Estabelecer meios para 
mensuração do impacto da 

educação executiva 
responsável nos processos de 
recrutamento das empresas. 

Sociedade 

Há envolvimento com a 
comunidade local para 
avaliação das ações de 

promoção da 
sustentabilidade. 

Implementar estratégias que 
garantam um processo de 
feedback da comunidade 

acerca das ações de 
sustentabilidade promovidas 

pela instituição. 

Envolver representantes da 
comunidade local nas 

discussões acerca dos projetos 
em desenvolvimento a fim de 

garantir que as ações 
promovidas estejam em linha 

com suas expectativas. 

Utilizar os resultados do 
mapeamento das percepções 

da comunidade local como 
insumo para melhorias. 
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6 CONSIDERAÇÕES  
 

O presente estudo buscou analisar como os Princípios para a Educação 

Executiva Responsável promovidos pela Organização das Nações Unidas se 

desdobram em práticas educacionais e de gestão acadêmica dentro das 

instituições de Ensino Superior que compõem o grupo internacional ONU 

PRME Champions. Para isso, foi realizada uma pesquisa documental de cunho 

descritivo e viés qualitativo. 

Para constituição da análise foram propostos 3 objetivos específicos, 

sendo o primeiro identificar as práticas educacionais e de gestão acadêmica 

implementadas das instituições de ensino superior do grupo ONU PRME 

Champions. Este procedimento foi realizado por meio da coleta de dados 

disponíveis no relatório Sharing Information on Progress das respectivas IES, 

disponíveis do site da iniciativa PRME (coloque o link de acesso). Para 

sistematização dos dados foram seguidos os critérios da ferramenta AISHE de 

auditoria para a sustentabilidade no ensino superior para possibilitar a 

comparabilidade das práticas adotadas nas instituições analisadas. 

O segundo objetivo específico consistiu em apresentar um diagnóstico 

das práticas de educação para a sustentabilidade de acordo com os critérios da 

AISHE. A análise descritiva foi organizada em cinco partes, divididas conforme 

os campos de atenção da ferramenta no intuito de apresentar o desempenho 

das escolas quanto à: (1) o estabelecimento de uma visão e política voltadas 

para a sustentabilidade; (2) a preparação da organização no que diz respeito 

ao desenvolvimento sustentável; (3) aos objetivos educacionais e a 

metodologia adotada; (4) conteúdo da educação; (5) métodos de avaliação de 

resultados. 

A análise foi realizada de maneira horizontal, ou seja, por critério, 

seguida da discussão sobre o desempenho das escolas no assunto, dando 

destaque às principais práticas internacionais, considerando aspectos como a 

complexidade, abrangência e quantidade de stakeholders envolvidos. Com 

isso, buscou-se uma leitura panorâmica de como cada critério é atendido pelas 

escolas PRME.  
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Os principais resultados ressaltam a preocupação das escolas no 

desenvolvimento de pesquisa qualificada para a sustentabilidade, 

desenvolvimento de ações de promoção da sustentabilidade no câmpus, 

estabelecimento de uma rede de parceiros envolvidos com o desenvolvimento 

sustentável e implementação da sustentabilidade no currículo educacional. 

Diante dos resultados obtidos, observou-se um grande esforço das escolas 

aqui estudadas em promover a sustentabilidade tanto dentro quanto fora do 

câmpus, englobando os âmbitos ensino, pesquisa e extensão, criando 

diferentes oportunidades de aprendizado.  

O olhar internacional para as práticas de educação para a 

sustentabilidade proposto nesta pesquisa possibilitou vislumbrar uma grande 

variedade de iniciativas educacionais que se esforçam em promover a visão 

para a sustentabilidade e para o desenvolvimento sustentável como uma 

tendência incontestável e uma prática possível no mundo dos negócios para o 

qual os alunos estão se preparando dentro das business schools.  

O levantamento aqui apresentado demonstra que há um número imenso 

de ações já sendo desenvolvidas que não se limitam ao ensino dentro da sala 

de aula, mas incentivam o protagonismo do aluno como responsável pelo traço 

de estratégias que visam colocar a sustentabilidade no foco do 

desenvolvimento, não mais como alternativa, mas como parte inerente ao 

modelo de negócios. 

Os exemplos aqui citados evidenciam que compartilhar a 

responsabilidade pela promoção da sustentabilidade no câmpus contribui não 

só para a criação de um ambiente favorável ao tema, mas para a formação de 

uma cultura organizacional compartilhada entre todos que estão inseridos 

neste contexto, desde professores à frente de grupos de pesquisa, alunos 

responsáveis por grupos temáticos e empresas parceiras interessadas em 

profissionais com uma formação multidisciplinar. 

Ainda assim, observa-se que as IES estão muito mais focadas em 

desenvolver os alunos nesse sentido, carecendo de ações voltadas para 

colaboradores, professores ou parceiros, uma visão mais acadêmica e menos 

empresarial.  
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Os achados da pesquisa também destacam a falta de implementação de 

estratégias de feedback dos stakeholders e de mecanismos para mensuração 

dos resultados, chamando a atenção para a necessidade do traço de 

estratégias nesse âmbito, no intuito de atribuir mais valor tanto à promoção da 

educação para a sustentabilidade quanto aos esforços despendidos pelas IES 

signatárias da iniciativa PRME. Assim, para superar tais desafios, as IES 

podem (colocar suas sugestões de melhorias, a partir dos resultados obtidos e 

da literatura).  

A análise também constatou que a ferramenta adotada consiste em um 

instrumento bastante completo para sistematização de práticas, uma vez que 

engloba diversos aspectos do câmpus, colocando em ênfase tanto as ações de 

gestão organizacional quanto os âmbitos do ensino, pesquisa e extensão. 

Constatou-se também que a aplicação da ferramenta AISHE constitui 

uma grande aliada no momento de aplicar os quatro passos para a promoção 

da liderança globalmente responsável de Weybrecht (2017). Ao mapear as 

ações em desenvolvimento e identificar os pontos fortes e fracos do processo 

de promoção da sustentabilidade no câmpus, a escola passa a entender o que 

está acontecendo; pode ampliar o impacto das ações isoladas; tornar os 

programas mais fortes e criar um ambiente mais forte e favorável à promoção 

da cultura para a sustentabilidade. 

A conexão de cada critério AISHE com os Princípios da Educação 

Executiva Responsável permitiu uma leitura sobre como cada IES PRME 

Champion desdobra os princípios em práticas educacionais e de gestão 

organizacional, dessa forma, atendendo ao objetivo geral desse estudo. 

A partir do levantamento das práticas internacionais de promoção da 

sustentabilidade no câmpus, foi possível atingir o terceiro objetivo específico 

dessa pesquisa que consiste em propor um Manual de Boas Práticas em 

Educação para a Sustentabilidade e Gestão Organizacional em IES, no intuito 

de orientar outras instituições de ensino superior que buscam incorporar a 

educação para a sustentabilidade em sua estrutura acadêmica e 

organizacional. 

 Acerca das limitações cabe pontuar que a pesquisa se deu em 

determinado recorte de tempo, não considerando motivações ou informações 
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sobre o processo de implementação dos princípios para a educação executiva 

responsável ou das práticas de educação para a sustentabilidade nas 

instituições analisadas. O levantamento dos dados teve como base o último 

relatório SIP – Sharing Information on Progress disponível na plataforma do 

PRME que a depender da data de publicação, também pode não representar a 

realidade atual da escola.  

Na fase de levantamento de dados, observou-se que as escolas Kemmy 

Business School (Irlanda) e La Trobe Business School (Austrália) possuem um 

relatório de sustentabilidade separado do relatório PRME, sendo que é possível 

que tenham mais ações do que as identificadas no relatório SIP- Sharing 

Information on Progress. Como esse estudo foca no SIP, os relatórios 

independentes não foram analisados. 

Como sugestão de estudos futuros, os resultados aqui apresentados 

evidenciam a necessidade do desenvolvimento de pesquisas e ferramentas 

que avaliem os efeitos e o impacto da educação para a sustentabilidade e para 

a liderança responsável nas carreiras dos egressos.  

A partir do levantamento a qui apresentado e disponibilizado, é possível 

ainda se basear nos resultados de cada critério AISHE para aprofundar a 

análise de desempenho com estudos de caso específicos.  

Ademais, estudos futuros podem buscar uma adequação da ferramenta 

AISHE, contemplando não só a gestão ambiental, mas também os demais 

aspectos da sustentabilidade, bem como considerando as práticas e ações 

realizadas pelas IES, voltadas para a transdisciplinaridade – e não apenas para 

a interdisciplinaridade. Assim, a ferramenta contribuirá mais efetivamente para 

verificar como os princípios e preceitos da educação para uma gestão 

responsável estão sendo desenvolvidos. 
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