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RESUMO

Apesar da Responsabilidade Social e Sustentabilidade – RSS, ser tema de estudos há mais de três décadas, para Dias et al. (2013), sua importância tem aumentado de forma

gradativa nos últimos anos, devido principalmente ao aquecimento térmico global. Tanto que na atualidade, há um crescimento considerável da sensibilidade ecológica

acompanhada por empresas e governos visando amenizar o impacto ao meio ambiente, criando oportunidades para que empresas sustentáveis se destaquem no mercado, posto

que valorizar pessoas e proteger o meio ambiente é uma estratégia que atrai clientes, (Leite, 2009). Da mesma forma, o Marketing organizacional também está se aproveitando

da RSS, enaltecendo imagens coorporativas de empresas perante o mercado. Porém, conforme Brasil (2010), a adequação à legislação ambiental vigente é um grande desafio

para as organizações, como é o caso da Lei 12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) a qual além de obrigar os municípios do Brasil a inutilizar os lixões,

construir aterros sanitários e implementar a coleta seletiva, também obriga as empresas a realizar a logística reversa pós-consumo de seus produtos. É verdade que a lei vigorou

em 02 de agosto de 2014 e o Governo Federal ainda não fiscaliza e a cobra com rigor, porém ementas sobre novos prazos já circulam no Senado e Câmara dos Deputados, o

que pressupõe adequação de municípios e empresas nos próximos anos. Existe também o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,

órgão Federal que cuida e fiscaliza a atuação civil e empresarial em relação à natureza, (BRASIL, 2016). Obviamente que, para as corporações que já possuem arraigados os

conceitos e práticas de RSS em seus processos, a garantia de vantagens competitivas em relação a seus competidores, é certa. Assim, mediante a tantos desafios eminentes, é

necessário que além de dominar as práticas de gestão administrativa tradicionais, os novos líderes tenham também formação em RSS, o que vem ao encontro justamente da

proposta sugerida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que é desenvolver em Instituições de Ensino Superior (IES) as capacidades de discentes para que eles sejam

futuros geradores de sustentabilidade para os negócios e para a sociedade (ONU, 2007). A ONU defende que a noção de RSS, se trabalhada corretamente na formação desses

estudantes, pode gerar resultados positivos, fazendo com que administradores de organizações realizem atividades que protejam e melhorem a sociedade e o meio ambiente e

que ao mesmo tempo atenda seus interesses econômicos, (CERTO e PETER, 2010). Diante do exposto, muitas IES, estão implementando em suas matrizes curriculares,

disciplinas relacionadas ao tema, assim como uma abordagem mais aprofundada nas disciplinas já existentes. Partindo dessa realidade, esta pesquisa objetiva investigar como

está sendo realizado o ensino da RSS em IES no Brasil, na formação de discentes na graduação e pós-graduação, a partir dos programas existentes para esta finalidade. A

pesquisa é relevante porque permitirá identificar, analisar, discutir e disseminar na comunidade acadêmica e sociedade, ações praticadas pelos diversos agentes envolvidos no

ensino da temática RSS. Neste trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental nas páginas da Web de IES, do Ministério da Educação e de Organizações não

Governamentais (ONG´s), numa perspectiva histórica-crítica, cujo foco de estudo centrou-se na busca por projetos, programas, práticas e métodos utilizados na formação de

discentes de graduação e/ou pós-graduação. A princípio, os resultados revelaram que atuando junto aos sistemas de ensino e IES, a Secretaria de Educação Continuada,

Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação - SECAD/MEC, apoia ações e projetos de educação ambiental que fortaleçam a Política Nacional de Educação Ambiental,

(PNEA), assim como a Lei nº 9.795/99, o Decreto 4.281/02 e o Programa Nacional De Educação Ambiental (ProNea), em sintonia com os princípios e diretrizes do Tratado de

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, da Carta da Terra, da Carta das Responsabilidades Humanas e da Agenda 21, (MEC, 2016).

Constatou-se também a existência do Principles For Responsible Management Education - PRME, criado em 2007 pelo esforço de sessenta líderes acadêmicos de

universidades, e representantes oficiais das principais escolas de negócios e instituições acadêmicas, com o intuito de desenvolver uma plataforma de engajamento global

baseada em princípios para instituições acadêmicas, seguindo recomendações de todos os stakeholders acadêmicos do Pacto Global da ONU. O PRME possui seis princípios

básicos, propósito, valor, método, pesquisa, parceria e diálogo, todos baseados em formação avançada de líderes sustentáveis. No Brasil existem trinta e uma IES filiadas, dentre

as duzentas e quarenta em todo o mundo. Pelos resultados, fica evidente a preocupação de uma nova mentalidade por parte da ONU, a partir da formação acadêmica.

Conclusivamente, é possível inferir que embora o Ministério da Educação possua alguns programas, como citado acima, o fator predominante para a instalação de metodologias

e práticas relacionadas à RSS nas IES, na maioria das vezes parte de iniciativas isoladas de pesquisadores independentes. São pesquisadores que imersos nestas linhas de

pesquisas, buscam informações e trabalham para a adesão das IES a tais programas, além de criar seus próprios projetos, ONG´S, ou incentivar sua criação. Isso ocorre em

detrimento do baixo incentivo por parte do Governo Brasileiro em disseminar a Responsabilidade Social e a Sustentabilidade nos cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

Projeto 1


