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RESUMO 

 

A presente pesquisa converte seu interesse no problema da formação, pois sua fonte de 
desenvolvimento é a Base de Pesquisa: Formação e Profissionalização Docente da UFRN. 
Sendo assim, busca-se nas crenças sobre a sustentabilidade orientação para propor 
alternativas possíveis de favorecer o processo formativo de graduandos em administração 
da UFRN, a fim de atender as demandas de uma sociedade orientada pelo mercado. Pois, a 
tendência do mercado é de se desenvolver a partir de atividades ambientáveis e os futuros 
administradores devem ser formados para atenderem tais condições. A necessidade da 
criação de um instrumento capaz de apreender as crenças de graduandos sobre a 
sustentabilidade converte-se no problema objeto de análise. A pesquisa tem o objetivo de 
elaborar um questionário normativo para estudar as crenças sobre a sustentabilidade de 
graduandos em administração. A complexidade e suscetibilidade da pesquisa demandaram 
a integração de variados procedimentos metodológicos. Tais proposições seguiram a 
trajetória: análise e seleção da literatura especializada, procedimentos de validação por 
especialistas e por métodos psicométricos e estatísticos. Nas literaturas foram identificados 
e categorizados tipologias da sustentabilidade, como: política, social, econômica e 
ambiental. Contudo, entende-se que a tipologia educacional, embora já pertencente aos 
conteúdos de todas estas, necessitou ser convertida numa outra tipologia e se aliar à 
temática. Pois, defende-se que a educação é a melhor forma para se conscientizar sobre a 
sustentabilidade. Dessa forma, necessitou-se da categorização das tipologias a qual foi 
definida através de critérios, como: contextos, objetivos, metas, vias e hipóteses. O 
questionário normativo foi o instrumento norteador para se investigar as representações dos 
graduandos em administração, no concernente ao nível de conhecimento estabelecidos e 
normatizados pelo contexto socioeducacional, em especial por se converter numa condição 
básica para se proceder a investigação sobre as crenças. O estudo corroborou que as 
tipologias da sustentabilidade – política, social, econômica, ambiental e educacional - por 
terem como fontes literaturas institucionalizadas, em nível internacional e nacional, são 
representativas nas identificações dos futuros administradores. Portanto, acredita-se que as 
tipologias da sustentabilidade categorizadas para prover caracterização da sustentabilidade 
compreendem uma estruturação de conhecimentos dos graduandos; não obstante, as 
tipologias econômica e política não tenham sido tão representativas no que concerne aos 
seus índices de tipicidade e polaridade, quanto as tipologias educacional, ambiental e 
social. As crenças dos graduandos mostram o quanto compartilham ideias sobre todas as 
tipologias, todavia apresentam mais identificação com a educacional e ambiental. Por fim, 
espera-se que o instrumento seja objeto de aplicação em contextos semelhantes para que se 
possa averiguar se tais enunciados fazem parte da estrutura de conhecimento de futuros 
administradores de outras instituições. Logo, espera-se com esta estratégia poder fortalecer 
a validação do questionário normativo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE. ADMINISTRAÇÃO. FORMAÇÃO. 
CRENÇAS. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to focus on the education problem, since its source of development is 
the Research Base: Teachers Training and Qualification of UFRN. Therefore, we seek 
guidance in the beliefs in sustainability to propose plausible alternatives to promote the 
education process of UFRN administration undergraduates in order to meet the demands of 
a market-oriented society, since the market trend is to evolve from environmental guided 
activities, and future administrators should be trained to meet those conditions. The need to 
develop an instrument capable of understanding the beliefs of undergraduates on the 
sustainability problem becomes the object of analysis. This research aims to develop a 
normative questionnaire to study administration students’ beliefs in sustainability. The 
complexity and sensitivity of this research required the integration of various 
methodological procedures. These proposals were made as follows: analysis and selection 
of literature, expert validation procedures and psychometric methods and statistics. As for 
the literature, types of sustainability were identified and categorized, such as: political, 
social, economic and environmental sustainability. However, it is understood that the 
educational type, although included in all of those, needed to be converted into another type 
to fit the theme, since education is believed to be the best way to raise awareness about 
sustainability. Thus, it was required the categorization of the types, which was defined 
using criteria such as: contexts, objectives, goals, pathways and hypotheses. The normative 
questionnaire was the guiding instrument to investigate the role of administration students, 
regarding the level of knowledge established and regulated by social educational context, 
especially by becoming a basic condition for carrying out research on beliefs. The study 
confirmed that the types of sustainability - political, social, economic, environmental and 
educational - for having institutionalized literatures as sources, in international and national 
levels, are representative in the identification of future administrators. Therefore, it is 
believed that the types of sustainability categorized to provide a characterization of 
sustainability include the structuring of knowledge for undergraduates.  The economic and 
political types, however, were not as representative with respect to their typicality and 
polarity indices as the educational, environmental and social ones. Although the beliefs of 
the undergraduates show how much they share ideas on all types, they present more 
identification with the educational and environmental types. Finally, it is expected that this 
instrument be subject to application in similar contexts so that it can ascertain whether such 
statements are part of the knowledge structure of future administrators from other 
institutions. Therefore, it is expected this strategy to strengthen the validation of the 
normative questionnaire. 
 
KEYWORDS: SUSTAINABILITY. ADMINISTRATION.  TRAINING. BELIEFS. 
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY. 
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RÉSUMÉ 

La présente recherche convertit votre intérêt à l’égard du problème de la formation, car la 
source de son développement est la Base de la Recherche: Formation et 
Professionnalisation du Corps enseignant de l’UFRN. Ceci étant, on cherche dans les 
croyances sur la durabilité une orientation pour proposer des alternatives possibles qui 
permettraient de favoriser le processus de formation de gradués en administration de 
l’UFRN, afin de répondre aux demandes d’une société orientée vers le marché. En effet, la 
tendance du marché est de se développer à partir d’activités pouvant s’intégrer dans 
l’environnement, et les futurs administrateurs doivent être formés pour répondre à ces 
conditions. La nécessité de créer un instrument capable de saisir les croyances des 
candidats au graduat sur la durabilité se convertit pour devenir le problème objet de 
l’analyse. L’objectif de la recherche est l’élaboration d’un questionnaire normatif destiné à 
l’étude des croyances sur la durabilité des candidats au graduat en administration. La 
complexité et la susceptibilité de la recherche ont requis l’intégration de diverses 
procédures méthodologiques. Ces propositions ont suivi la trajectoire ci-après: analyse et 
sélection de la littérature spécialisée, procédures de validation par des spécialistes et par des 
méthodes psychométriques et statistiques. Dans les littératures, on a identifié et classé en 
catégories les typologies de la durabilité, telles que: politique, sociale, économique et 
environnementale. Cependant, on comprend que la typologie éducationnelle, bien 
qu’appartenant déjà aux contenus de toutes ces catégories, a dû être convertie en une autre 
typologie et s’allier à la thématique. En effet, nous prétendons que l’éducation est la 
meilleure forme d’inculquer la conscience de la durabilité. Ainsi, il a fallu classer les 
typologies en catégories, et ce classement a été défini au moyen de critères, tels que: 
contextes, objectifs, cibles, voies et hypothèses. Le questionnaire normatif fut un 
instrument d’orientation pour investiguer les représentations des candidats au graduat en 
administration, en ce qui concerne les niveaux de connaissance établis par le contexte 
socio-éducationnel, et spécialement pour se convertir en une condition de base permettant 
de procéder à l’investigation sur les croyances. L’étude a confirmé le fait que les typologies 
de la durabilité – politique, sociale, économique, environnementale et éducationnelle – qui 
ont comme sources les littératures institutionnalisées, aux niveaux international et national, 
sont représentatives dans les identifications des futurs administrateurs. Par conséquent, 
nous croyons que les typologies de la durabilité, classées en catégories en vue de fournir la 
caractérisation de la durabilité, comprennent une structuration des connaissances des 
candidats au graduat; ceci bien que les typologies économique et politique n’aient pas été 
aussi représentatives que les typologies éducationnelle, environnementale et sociale en ce 
qui concerne leurs indices de typicité et de polarité. Les croyances des candidats au graduat 
montrent à quel point ils partagent les idées sur toutes les typologies, mais elles démontrent 
une plus grande identification avec la typologie éducationnelle et environnementale. 
Finalement, nous espérons que l’instrument sera l'objet d’application dans des contextes 
similaires, afin de pouvoir vérifier si ces énoncés font partie de la structure de la 
connaissance des futurs administrateurs d’autres institutions. Nous espérons donc pouvoir 
renforcer la validation du questionnaire normatif grâce à cette stratégie. 
 
MOTS-CLÉ: DURABILITÉ. ADMINISTRATION. FORMATION. CROYANCES. 
RESPONSABILITÉ SOCIO-ENVIRONNEMENTALE. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente tese compreende a expressiva temática socioambiental - sustentabilidade 

- como proposição contemporânea que se integra, estrategicamente, com o objetivo de 

empreender políticas socioambientais possíveis de prever e, consequentemente, prover o 

desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade. Tal dimensionamento está norteado na 

proposição de que “satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal 

objetivo do desenvolvimento” (NOSSO FUTURO COMUM, 1991, p. 46). 

 Em consonância com o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e, em especial, com a Linha de 

Pesquisa Formação e Profissionalização Docente, assume-se que esta investigação está 

norteada pelos princípios da sustentabilidade, os quais visam a promover, de forma mais 

equilibrada, o desenvolvimento de uma formação sustentável que favoreça a sociedade.  

Nesta pesquisa, assume-se ontológica e epistemologicamente que a sustentabilidade 

é um conceito socioambiental em permanente construção. Sendo assim, o processo de 

composição conceitual sobre o tema deve ser desenvolvido de maneira que as variáveis 

políticas, sociais e econômicas se redimensionem sempre a partir de muita reflexão, a fim 

de promover um entendimento integral do ambiente global.  

 Busca-se - com a composição do questionário normativo - proporcionar ao curso de 

graduação em administração da UFRN conhecer as crenças de graduandos em 

administração a respeito da sustentabilidade. E assim contribuir para uma formação capaz 

de atender às novidades provenientes da globalização numa dimensão sustentável. 

A sustentabilidade ainda está muito relacionada ao desenvolvimento enquanto 

crescimento econômico; todavia, o crescimento atualmente deve ser entendido em sua 

totalidade: social, econômico e ambiental. Assim, espera-se que encontrem novas 

estratégias para um desenvolvimento realmente sustentável.   

 Numa outra ótica, entender-se-ão as crenças como componentes da psicologia 

social, a qual fundamenta a investigação de forma comprometida filosófica, social e 
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politicamente com uma visão de sociedade que se baseia na sustentabilidade (RAMÍREZ; 

BLANCO, 2009).  

 A investigação sobre as crenças que orientarão esta tese está alicerçada nas 

especificidades desta categoria - primitivas com e sem consenso, de autoridade, derivadas e 

inconsequentes - sempre com o intuito de envolver a sustentabilidade (ROKEACH, 1968).   

 O entendimento sobre políticas sustentáveis será norteado pela contemplação de um 

desenvolvimento, necessariamente, fundamentado na maior simultaneidade possível das 

integrações das variáveis sustentáveis: sociais, econômicas e ambientais. 

 

O ser humano é o único ser vivente que se pergunta sobre o sentido de sua vida. 
Educar para sentir e ter sentido, para cuidar e cuidar-se, para viver com sentido 
em cada instante da nossa vida. Somos humanos porque sentimos e não apenas 
porque pensamos. Somos parte de um todo em construção. (GADOTTI, 2007, 
p. 37) 

 

Nessa ótica, a prospecção deste estudo ratifica a administração como área de 

conhecimento que necessita de instrumentos para se conhecer mais sobre a 

sustentabilidade. Entender a sustentabilidade como estratégia transdisciplinar converte-se 

numa condição em que a formação empreende políticas que redimensionem o 

desenvolvimento do ensino da administração. 

 A projeção do empreendedorismo socioambiental na sociedade atual, tanto em nível 

global quanto local, não é apenas uma questão de redimensionar a conscientização da 

população; mas, sobretudo, uma premente necessidade e, mais: um imperativo à 

sobrevivência e à convivência mais digna para as gerações atuais e futuras. 

 Sabe-se que as situações problematizadoras de ordem político-socioambiental, em 

toda a sua amplitude, geram um crescimento desordenado de algumas variáveis em 

detrimento de outras, como a histórica prevalência do crescimento econômico em 

desacordo com as demais variantes necessárias ao progresso sustentável, como: política, 

social e ambiental. Logo, a pobreza passa a ser o maior problema ambiental do planeta; 
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assim, busca-se entender mais as empresas de forma que os administradores possam 

contribuir, com sua atividade profissional, para amenizar tal condição.   

 Numa outra dimensão, ações capazes de inter-relacionar categorias como crenças e 

sustentabilidade convertem-se em questões investigativas propensas a obter resultados 

possíveis de promoverem alternativas diferenciadas, as quais agregarão mais valores à 

formação do graduando em administração numa concepção mais criativa, crítica e 

reflexiva.      

As crenças orientadoras desta investigação são provenientes da psicologia social, a 

que considera-se uma disciplina independente aquela que tem como objetivo os aspectos 

socioambientais do comportamento humano, a chamada “interação humana” (ROKEACH, 

1981).  

Sua origem situa-se na filosofia social da Antiguidade, dividida entre orientações 

psicologistas, segundo as quais instituições sociais são a expressão das características e das 

exigências psíquicas individuais e orientações sociologistas, segundo as quais o 

comportamento individual é determinado pelas condições sociais (TASSARA, 2006). 

No concernente ao estudo das crenças, mesmo sabendo do quanto são complexas, 

assume-se que esta categoria tem potencialidade para proporcionar uma formação mais 

consonante com as demandas formativas modernas, assim conhecê-las faz-se necessário 

para favorecer o seu processo de reconstrução.  

Esta investigação, por intermédio da apreensão das crenças, pretende mostrar o 

quanto esta categoria proporciona conhecer o pensamento de graduandos em administração, 

mesmo que tal processo se constitua pré e pós-admissão dos alunos no curso, apreendendo-

se o pensamento dos sujeitos da pesquisa sobre as opiniões a respeito da sustentabilidade. 

Para atender a pressupostos pertinentes a sustentabilidade apresenta-se a trajetória 

adotada para a seleção das abordagens teóricas como forma de conhecer a sua literatura 

clássica (institucionalizada globalmente) - Our Common Future (WCED, 1987) - e a partir 

dessa referência conhecer também o que se tem produzido sobre esta temática, 

especialmente, em outros documentos internacionais (DNUEDS, 2005; MINISTÉRIO DA 
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EDUCAÇÃO, 2006; UNESCO, 2003; WCED, 1987), documentos nacionais (BRASIL, 

2004; ETHOS, 2008; ISE, 2008; UNESCO, 1999, 2008) em literaturas (livros) 

internacionais (MCKEOWN, 2009; WECD, 1987), em literaturas (livros) nacionais 

(NOSSO FUTURO COMUM, 1991; DEMAJOROVIC, 2003; GUIMARÃES, 2006; IBGE, 

2008; JACOBI, 1999, 2000, 2003, 2005; LAYRARGUES, 2006; LEAL, 2007; 

LOUREIRO, 2006; MARIOTTI, 2007; REIGOTA, 1998; SACHS, 1993, 2000; SACHS; 

VIEIRA, 2007; SAMPAIO, 2004; SAVITZ, 2007; VEIGA, 2007; BARBIERI; 

CAJAZEIRA, 2009; DIAS, 2009; WERBACH, 2010), em artigos/estudos internacionais 

(GOFFMAN, 2009; MCKEOWN, 2009) e, ainda, em artigos/estudos nacionais (ANA 

FREIRE, 2005; GADOTTI, 2007; MARUJO, 2008; LIDIANE MARUJO; MARUJO, 

2009; NADAS, 2008) sobre a temática sustentabilidade.  

Numa outra perspectiva, em relação ao estudo sobre as crenças propõe-se esta 

categoria como estratégica para a apreensão do pensamento dos futuros administradores, 

como profissionais, a fim de favorecer uma formação possível de atender às novidades e à 

crescente competitividade generalizada advinda da globalização.  

Dada a relevância das crenças nesta pesquisa apresenta-se a trajetória escolhida  

para ratificar e conhecer a sua literatura clássica – Rokeach (1968) - e a partir dessa 

referência conhecer também o que se tem produzido sobre crenças, especialmente, em 

outras literaturas (livros) internacionais (SCHEIBE, 1970; BEM, 1970; AJZEN; 

FISHBEIN, 1980), em literaturas (livros) nacionais (ROKEACH, 1981; SADALLA, 1998; 

BARCELOS; ABRAHÃO, 2006; GARRETT; TACHIZAWA, 2006), em teses e 

dissertações em nível nacional (ANDRADE, 2004; SILVA, 2000; GRATÃO, 2006;   

CAPES; 2009; dentre outros), em artigos/estudos internacionais (BREEN, 1980; LEFFA, 

1991; PAJARES, 1992; JOHNSON, 1997; PIZAÑA, 2007; SOTO, 2009) e, ainda, em 

artigos/estudos nacionais (RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2001; BARCELOS, 2004, 

2007; KUDIESS, 2005; FRANÇA, 2002, 2009) sobre a temática.  

Para atender a pressupostos pertinentes à sustentabilidade, buscar-se-á uma 

trajetória como forma de conhecer a sua literatura institucionalizada predominante, a fim de 

subsidiar - conceitual e teoricamente -, a pesquisa. Em relação à formação do administrador 
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e às crenças, também serão resgatadas fontes reconhecidas capazes de credibilizar a 

interação com a temática. 

 Nessa ótica, objetiva-se propiciar subsídios à tese e, consequentemente, ao curso de 

administração que ofereçam condições para, possivelmente, se (re)pensarem e/ou 

reestruturarem atitudes/ações, numa dimensão formativa, em nível  de graduação, intrínseca 

à sustentabilidade.  

 No que concerne à sustentabilidade, defende-se que a formação do graduando em 

administração possa ser baseada em conceituações sustentáveis sob diferentes pontos de 

vista; sobretudo, por não se conseguir entender uma proposta formativa contemporânea que 

não seja pautada nesta dimensão. Dessa maneira, igualmente se defende uma visibilidade 

capaz de compreender um crescimento, integrado e dinâmico, fundamentado nas principais 

variáveis que norteiam a sustentabilidade, assim orientando a formação através do 

pensamento e a consequente ação dos graduandos em administração.  

 As normatizações que orientam o curso de administração a partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Administração (DCNCGA, 2008) 

buscam (Anexo A):  

como perfil desejado do graduando em administração, capacitação e aptidão 
para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da 
produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de 
tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e 
adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando 
flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações 
diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação 
do administrador. (DCNCGA, 2008, p. 2-3) 

 

 No contexto acadêmico não é diferente. O ensino vem sendo repensado como uma 

proposta mais inovadora, de forma a atender às expectativas de um alunado cada vez mais 

exigente e sintonizado com as novidades da sociedade globalizada. 

 Há tempos, observa-se que a administração vem sendo fundamental à 

profissionalização e ao desenvolvimento das organizações. Um sistema administrativo 
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moderno deve ser norteado por condições possíveis de prover o desenvolvimento 

estratégico fundamentado na perspectiva da sustentabilidade.  

O profissional da administração deve buscar dimensionar a sua própria capacidade 

de interação para ter uma atitude mais crítica e reflexiva sobre a sociedade, porque as 

imensuráveis demandas oriundas da globalização, em que as informações estão cada vez 

mais constantes, bem como, em sua maioria, propensas à rápida descartabilidade, o que 

vem acontecendo com os produtos, os serviços e, também, com as informações. 

Diante destas considerações, observa-se o quanto o curso de administração deve 

repensar o seu ambiente formativo, assim, propondo uma formação fundamentada em 

práticas mais sustentáveis. 

Os futuros profissionais de administração deverão ser empreendedores capazes de 

promover crescimento integrado com a sustentabilidade, mediante atitudes e ações 

simultaneamente resilientes e flexíveis possíveis de promoverem um pensar e, sobretudo, 

um agir propenso a atender toda a sociedade. 

 Não obstante, a transição academicista intrínseca ao ensino básico, peculiar ao 

contexto educacional brasileiro, ainda vem problematizando o desenvolvimento do ensino 

superior de maneira que as proposições construtivistas e contextualizadas pouco 

contribuem com uma formação de administradores mais criativos, críticos e reflexivos.   

 A administração vem proporcionando novas formas de observação às organizações 

com o intuito de subsidiar uma gestão mais flexível, capaz de combater as diversificadas 

problemáticas socioambientais. Nesse dimensionamento, torna-se imperativa a promoção 

de políticas em cujo processo constitutivo esteja presente a sustentabilidade, para a 

reconstrução de ambientes mais equilibrados. 

 De outro prisma, a historicidade administrativa, não diferente da história da 

sociedade moderna, mostra que a superação de problemas decorrentes do desenvolvimento 

industrial exige um novo direcionamento, por meio do qual as ações de medidas restritivas 

ao aumento da produção tenham melhor controle. Assim, surge uma idealização de 



22 
 

 

racionalidade ecológica, que reivindica sua condição de princípio balizador e limitante do 

próprio desenvolvimento econômico (MARIOTTI, 2007). 

 No entanto, sabe-se que a sociedade atual está se desenvolvendo 

insustentavelmente. A preocupação com o desenvolvimento a todo custo, em especial numa 

dimensão econômica em detrimento do socioambiental, continua fragilizando a nossa 

sobrevivência, porque a concentração de renda continua nas mãos da minoria.  

No final de 2009 e 2010, respectivamente, nas Conferências de Copenhague - COP 

15 e Cancún - COP - 16, pôde-se observar o quanto a sustentabilidade representa uma 

preocupação global. Entretanto, a insustentabilidade política, comum às grandes potências, 

evidencia-se na omissão quando do momento de assinaturas dos acordos (na íntegra) que 

orientam estratégias políticas de desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade, 

segundo as quais o equilíbrio econômico e o socioambiental deveriam ser, 

simultaneamente, privilegiados. 

Evidencia-se que os graduandos em administração serão os futuros gestores das 

administrações públicas e privadas que compreenderão o mercado e orientarão a sociedade. 

Para tanto, esses profissionais precisam ser formados entendendo que a sustentabilidade, 

em toda a sua amplitude, deve ser uma condição necessária para o desenvolvimento da 

sociedade.  

 Sendo assim, a sustentabilidade vem se apresentando com uma categoria proativa 

imprescindível à sociedade atual; sua emergência requer, portanto, muita atenção e 

considerações procedentes com a intenção de contribuir com o recrudescimento social, 

econômico e ambiental.  

 Em decorrência, a necessidade de provimento de maiores estratégias político-

administrativas deve estar em conformidade com uma orientação sustentável, em que a 

equidade socioambiental seja o grande diferencial para o desenvolvimento do mundo 

globalizado (SACHS; VIEIRA, 2007; VEIGA, 2007). 
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 Na sequência, com a intenção de proporcionar um melhor entendimento e uma 

consequente visão dimensional da tese, apresenta-se a composição dos seus capítulos e 

respectivos conteúdos, os quais orientarão a pesquisa. 

 A introdução apresenta a relevância da pesquisa, as problemáticas e a justificativa 

da investigação intrínseca à sustentabilidade. Além disso, o objetivo geral e os objetivos 

específicos que nortearão a tese. 

 O segundo capítulo denota a importância da sustentabilidade para o 

desenvolvimento da sociedade contemporânea; apresenta, ainda, a sinergia do binômio – 

sustentabilidade e responsabilidade socioambiental – para se atender às necessidades das 

gerações presente e futura. 

 O terceiro capítulo tem a intenção de mostrar a administração como ciência e a sua 

relação, necessária, com a sustentabilidade. Nesse dimensionamento, apresenta-se a 

evolução da administração e sua trajetória, a qual vem precisando se inter-relacionar com 

práticas mais sustentáveis. Logo, defende-se nesta investigação a importância de uma 

formação ambientável para o graduando em administração.     

 O quarto capítulo apresenta as crenças, a partir de suas concepções, suas 

classificações e respectivas possibilidades de apreensão e, ainda, a sua relação com os 

conhecimentos. 

  O quinto capítulo mostra todo o processo da construção metodológica que se 

converte no componente estratégico desta pesquisa, pelo qual se podem observar todos os 

detalhes da trajetória da investigação.  

O sexto e o sétimo capítulos, respectivamente, apresentam os resultados que 

respondem aos objetivos da pesquisa e, por fim, a conclusão da pesquisa e seus detalhes 

necessários à ratificação da tese.  

Ainda, numa condição de apoio e fundamentação à pesquisa, apresentam-se também 

as referências, os anexos e os apêndices que respaldam todas as propostas estratégicas 

investigativas. 
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Diante das exposições, observa-se que as problemáticas da pesquisa são muitas, mas 

a falta de entendimento da sustentabilidade numa dimensão mais ampliada e, em especial, a 

falta de instrumento para se apreender o que os graduandos do curso de administração, da 

UFRN, pensam sobre a sustentabilidade, através de suas crenças sobre a temática, se 

concretiza como o problema desta pesquisa. 

Portanto, a criação do instrumento para apreender e conhecer as crenças sobre a 

sustentabilidade, objeto de estudo desta tese, foi concretizada e validada com procedência. 

Outrossim, considera-se que o acréscimo da tipologia da sustentabilidade educacional às 

demais converte-se numa condição relevante e necessária para a disseminação e 

conscientização dos graduandos em administração sobre a sustentabilidade. 

Finalizando esta parte introdutória, ratifica-se o quanto as proposições norteadas 

pela perspectiva da sustentabilidade devem estar dissociadas da “doença do pensamento” 

(MARIOTTI, 2007, p. 37), ou seja, devem dizimar os “diagnósticos socioambientais fáceis, 

cujos principais sintomas são: o imediatismo, a superficialidade e o simplismo”.  

Por conseguinte, as pesquisas aqui explicitadas intentaram provisionar estratégias 

administrativas em que o pensamento complexo predomine, assim proporcionando sempre 

uma progressiva conscientização da necessidade de desenvolvimento da sociedade numa 

dimensão mais harmônica entre as supracitadas variantes. Isso porque se defende, nesta 

investigação, que a sustentabilidade deve ser o eixo motriz para a reconstrução de uma 

sociedade mais ambientável.  

Acredita-se que a conscientização favoreça a compreensão sobre as problemáticas 

socioambientais e, ainda, ao mesmo tempo, proporcione o entendimento de propostas 

conceituais e teóricas como fundamentais à orientação da prática. Ademais, que o 

conhecimento conceitual e teórico fundamente a promoção das ações práticas pertinentes 

ao desenvolvimento, na perspectiva da sustentabilidade. Portanto, em conformidade com 

Alves (2008), corrobora-se que somente se muda a forma de agir quando se muda a forma 

de pensar. 
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Sob uma ótica formativa profissional, a proposta impulsionadora desta investigação 

sobre este tema surge do processo formativo que venho desenvolvendo há tempos. Pois, 

sou bacharel em administração (UFRJ), especialista em gestão de impactos ambientais 

(UNIPLI), mestre em educação (UFRN) e, ainda, professor e coordenador de curso de 

administração e participante ativo do Conselho de Administração do Estado do Rio de 

Janeiro (CRA-RJ).  

Portanto, diante das exposições apresenta-se o objetivo geral desta tese que é 

conhecer as crenças sobre a sustentabilidade, de graduandos em administração da UFRN, a 

fim de prover ao curso subsídios possíveis de promover uma formação pensada a partir 

desta categoria. 

Para tanto, também fazem-se necessários nesta proposição seguir os seguintes 

objetivos específicos para melhor prover uma melhor composição da investigação:  

Elaborar um Questionário Normativo capaz de apreender as Crenças sobre a 

Sustentabilidade; 

Identificar as Crenças sobre a Sustentabilidade de Graduandos do Curso de Administração 

da UFRN; 

Identificar as diferenças significativas das crenças sobre a sustentabilidade entre os 

períodos do curso de administração da UFRN; 

Identificar o perfil intrínseco à sustentabilidade do curso de administração da UFRN. 

 Diante das proposições apresentadas à construção da pesquisa busca-se novas 

alternativas para se repensar a formação dos futuros profissionais das ciências 

administrativas na perspectiva da sustentabilidade a fim de promover a responsabilidade 

socioambiental.  
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1 SUSTENTABILIDADE: CATEGORIA CHAVE NA SOCIEDADE DO SÉCULO 

XXI 

 

 Neste capítulo serão apresentadas variadas considerações sobre a sustentabilidade - 

objeto de estudo da tese - a fim de favorecer um melhor entendimento sobre a temática. 

Todos os estudos que fundamentaram a investigação serviram como fontes que possuem 

credibilidade no contexto político-socioambiental, tanto em nível internacional, quanto 

nacional. Assim sendo, esta apresentação tem como objetivo denotar o nível de 

aprofundamento nas literaturas sobre o tema e as diferentes visões que orientam a pesquisa.   

 Inicialmente, defende-se que a conscientização sobre a importância de se 

desenvolver a temática sustentabilidade é uma questão fundamental e necessária para  

empreendê-la, para tanto, é notório acrescer uma condição – deve-se passar, de fato, por 

uma mudança de pensamento.   

 Há tempos, observa-se que o desenvolvimento compreende uma estratégia política 

necessária capaz de prover à prospecção dos países, num contexto mundial, mediante as 

premissas pertinentes às proposições capitalistas que evidenciam a economia e o seu 

crescimento como proposição fundamental para sua ascensão.  

           Entretanto, a atual mentalidade de se permanecer nos moldes capitalistas - que visam 

uma produção linear, o lucro financeiro para poucos e o caráter descartável das relações 

comerciais, tende a obstaculizar o desenvolvimento da sustentabilidade, pois é 

imprescindível que se torne tal produção cíclica, redimensionando tais moldes do 

capitalismo a ponto destes seguirem a ótica sustentável. 

A importância da sustentabilidade é inquestionável no mundo atual, tanto que um 

verdadeiro e crescente movimento mundial se redimensiona em torno do tema de forma a 

prover uma maior conscientização sobre sua procedência. Assim, empreendendo a 

responsabilidade socioambiental de forma a contribuir para um mundo melhor para todos e 

que haverá futuro próspero para as gerações vindouras. 
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Sob outro prisma, de acordo com John Elkington, criador do termo Triple Botton 

Line  - que designa o equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade - ambiental, 

econômico e social - para obtenção do sucesso nos negócios -, a expectativa de que as 

empresas devem contribuir de forma progressiva com a sustentabilidade, surge do 

reconhecimento de que os negócios precisam de mercados estáveis e que devem possuir 

habilidades tecnológicas, financeiras e de gerenciamento necessárias para possibilitar essa 

transição rumo ao desenvolvimento sustentável (SACHS; VIEIRA, 2007). 

 Não obstante, a sustentabilidade como política socioambiental vem sendo entendida 

como estratégia necessária para o crescimento possível de promover a integração dos 

sistemas orgânicos sociais necessários ao progresso mais justo, ou seja, o desenvolvimento 

orientado pela contínua integração das condicionantes: política, social, econômica e 

ambiental. 

Esta possibilidade de desenvolvimento ocorre como uma alternativa política e 

ideológica, pois para se promover ações sustentáveis demanda-se manter a relação e a 

integração entre as questões político-sociais. 

 A sustentabilidade converge-se num eixo propulsor que favorece a evolução e o 

progresso das políticas globais e, por conseguinte, se apresenta como um paradigma 

dominante que vem propondo o recrudescimento econômico, sim, mas não em detrimento 

das demais variantes sociais, como vinha intensamente ocorrendo. 

 Nessa direção, considera-se que as estratégias inerentes à sustentabilidade 

demandem necessidades a qual exige, da mesma forma, análise constante a fim de 

favorecer mudanças para a sociedade em termos tecnológicos e de recursos possíveis de 

proporcionar o desenvolvimento em consonância com as novas tendências da era da 

informação.    

 Numa dimensão inquietadora intrínseca à sustentabilidade, observar-se-á na 

sequência condicionantes que favorecem a reflexão sobre a temática diante destas 

possibilidades. Assim, o principal desafio deste milênio está em tentar garantir que os 
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valores ambientais se reflitam melhor nos princípios e no funcionamento de novas 

estratégias políticas globais.  

 

Crise de Percepção [...] as preocupações com o meio ambiente adquirem 
suprema importância. Defrontamo-nos com toda uma série de problemas globais 
que estão danificando a biosfera e a vida humana de uma maneira alarmante, e 
que pode logo se tornar irreversível. Temos ampla documentação a respeito da 
extensão e da importância desses problemas (CAPRA, 1996, p. 14). 

 

 Sob outro prisma, pode-se ressaltar que existe - atualmente - uma insustentabilidade, 

esta representa as ações impensadas dos seres humanos que estão deteriorando o ambiente, 

porque não se pode mais conviver com tanto descaso. Haja visto que o planeta está 

dependendo de maior conscientização sobre o controle do consumo e da promoção de ações 

ecologicamente corretas para com o meio ambiente, consequentemente, buscam-se 

melhores condições de sobrevivência às gerações a partir de um ambiente socioambiental 

mais conservado e preservado. 

 Para Shiva (2006) a insustentabilidade é uma tendência capitalista que não promove 

o desenvolvimento ambiental. Pode-se, por analogia, considerar que há uma monopolização 

da mente para se buscar o lucro através dos bens comuns a qualquer custo, ou seja, em 

detrimento das necessárias questões sustentáveis, por conseguinte a sociedade encontra-se 

imersa numa perspectiva insustentável de desenvolvimento. 

Ademais, para Norton (1992) a trajetória de construção do entendimento sobre a 

sustentabilidade, num enfoque neoclássico, converge-se nas noções de debilidade e força. A 

sustentabilidade débil está formulada numa racionalidade própria da economia como 

norteadora indispensável para o crescimento da sociedade. A sustentabilidade forte é 

compreendida também a partir da racionalidade da economia tradicional e, ainda, da 

economia integrada à natureza. 

Ratifica-se que a insustentabilidade é proveniente da situação global, à qual 

mediante uma incerteza do desenvolvimento fragiliza-se, também, o crescimento da forma 
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sustentável da sociedade local. Dessa forma, tem-se por certo que a relação local/global 

deve ser, necessariamente, entendida de forma integral. 

 

A palavra ‘sustentabilidade’ ganhou tamanho curso ultimamente que o conceito 
está em risco de ser tragado por uma corrente de inocuidade. Ao que parece, todo 
mundo está a favor ‘dela’, seja qual for seu significado (WERBACH, 2010, p. 8). 

 

Nesta investigação, assume-se epistemologicamente que a insustentabilidade 

compreende um desenvolvimento que se limita ao crescimento econômico em detrimento 

das demais variáveis: econômica, social, ambiental e educacional.  

Portanto, considera-se a sustentabilidade como uma questão fundamental para o 

desenvolvimento que tenderá a atender às necessidades das gerações presentes sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades 

(WCED, 1987).  

 Esta proposição fundamenta-se numa sociedade em que o desenvolvimento deve ser 

orientado de forma que o cuidado, integral e simultâneo, com os aspectos políticos, sociais, 

econômicos, ambientais e educacionais propiciem alternativas ambientáveis capazes de 

favorecerem a qualidade de vida.   

 O entendimento sobre a sustentabilidade deve fundamentar-se no mencionado 

modelo estratégico equilibrado, o qual satisfaz as necessidades das gerações. Nessa 

concepção, começa a disseminação de propostas de desenvolvimento, sobre duas óticas: 

quando se depara com sistemas predatórios irresponsáveis para com a preservação 

ambiental, que se encontram, socialmente, precários e desequilibrados e quando denotam o 

setor político eticamente tendencioso e abusivo - baseado no poder e descomprometido com 

a melhoria da qualidade de vida do ser humano e das demais espécies que compõem o 

planeta (SACHS, 2000). 

 As propostas não ambientáveis suscitam negativamente a necessidade de mobilizar 

o pensamento e, consequentemente, as ações em prol de uma vivência desintegrada do 

desejo de preservação para com toda a sociedade.  
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 Nessa perspectiva, a sustentabilidade vem se redimensionando e se incorporando ao 

vocabulário da sociedade global como uma proposição estratégica necessária para o 

desenvolvimento.  Para tanto, ostenta-se nesta investigação que a sustentabilidade antes de 

ser uma necessidade para o desenvolvimento da sociedade contemporânea é uma condição 

para a sua sobrevivência. 
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1.1 PERCURSO DA SUSTENTABILIDADE 

 

O conhecimento sobre o percurso da sustentabilidade é uma condição que também 

nos proporcionará compreender melhor a dimensão da temática; assim, serão apresentadas 

proposições sobre o termo e as ações efetivas que proporcionaram o seu desenvolvimento.  

A proveniência do termo sustentabilidade se torna um fator interessante nesta 

investigação porquanto seu processo estar relacionado às perspectivas norteadoras para o 

desenvolvimento mais equilibrado da sociedade global, fundamentado no simultâneo 

crescimento econômico e ambiental. 

A sustentabilidade é um termo relativamente recente. Por conseguinte, sua definição 

não é, ainda nos dias de hoje, muito clara. Etimologicamente, sustentabilidade, no latim, 

origina -se da palavra “sustentare”, que remete às idéias de: suportar; defender, favorecer, 

auxiliar; manter, conservar em bom estado e resistir. 

A temática contemporânea – sustentabilidade - constitui-se em um dos fundamentos 

mais suscetíveis do novo paradigma da nossa civilização, que procura harmonizar o ser 

humano e desenvolvimento da Terra como espaço de sobrevivência humana (SACHS, 

2000). 

 A apresentação de fatos que busca favorecer a compreensão sobre a origem da 

sustentabilidade, mesmo quando não se pensava neste conceito, mostra o quanto a 

problemática vem atravessando séculos em busca de um crescimento com maior 

responsabilidade socioambiental. 

 Segundo Boff (1999), o conceito de sustentabilidade possui uma pré-história de 

quase três séculos. Surgiu da percepção da escassez onde as potências coloniais e 

industriais européias desflorestaram vastamente seus territórios para alimentar com lenha a 

incipiente produção industrial e a construção de seus navios, com os quais transportavam 

suas mercadorias e submetiam militarmente grande parte dos povos da Terra. 
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Há tempos, como se pode observar, o descaso com a questão ambiental e sua 

crescente escassez vem sendo motivo de inquietação pelo fato do desenvolvimento avançar 

baseado somente na economia.  

Diante desta situação problematizadora surge no início do século XVIII – em 1713, 

Carl Von Carlowitz apresentando um tratado para preservar e valorar a Silvicultura na 

Alemanha. Para consolidar a projeção de sua ideia utilizou a expressão alemã 

“nachhaltendes wirtschaften” que traduzido significa: “administração sustentável”. 

Expressão que os ingleses traduziram por “sustainable yield” que se constitui numa 

“produção sustentável”. Assim, passa a existir uma das primeiras expressões ligadas à 

conotação sustentável que se tem registro (BOFF, 1999). 

No século XIX, o biólogo alemão Ernst Haeckel preocupado com o constante 

desequilíbrio dos ecossistemas propõe o vocábulo “ecologia” com a intenção de promover a 

conscientização e o comprometimento com os estudos das relações entre as espécies e seu 

ambiente. 

 

O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que 
concebe o mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de partes 
dissociadas. Pode também ser denominado visão ecológica, se o termo 
"ecológica" for empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo que 
o usual. A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência 
fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e 
sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em 
última análise, somos dependentes desses processos) (CAPRA, 1996, p. 16). 

 

 

No século XX, início da década de setenta, Ignacy Sachs (1993) apresentou no 

Clube de Roma o termo “ecodesenvolvimento” como proposta possível de prover o 

crescimento econômico e socioambiental com a intenção de respeitar o ecossistema 

necessário para a habitabilidade no planeta. Tal fato se deu pela deterioração do meio 

ambiente que na época já era preocupante; entretanto, surgia a necessidade de se promover 

políticas de conscientização, preservação e recuperação das áreas naturais (SACHS, 1993). 
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A partir da supracitada proposta de Ignacy Sachs (1993), o termo 

ecodesenvolvimento passa a ser utilizado em nível internacional relacionado ao meio 

ambiente e ao desenvolvimento. Embora, o termo tenha agradado a todos, para os 

economistas políticos - desenvolvimento sustentável - é proposto como possibilidade de ser 

aceito como termo representativo desta questão, sem maior receio. 

Numa condição institucionalizada, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento reuniu-se pela primeira vez em 1984 e propos a publicação do relatório 

Nosso Futuro Comum, proposta materializada em 1987.  

A partir da publicação deste relatório vem-se tentando buscar o desenvolvimento 

através da seguinte orientação:  

 

Os governos e as instituições multilaterais tornam-se cada vez mais conscientes 
da impossibilidade de separar as questões relativas ao desenvolvimento 
econômico das questões relativas ao meio ambiente; muitas formas de 
desenvolvimento desgastam os recursos ambientais nos quais se deviam 
fundamentar, e a deterioração do meio ambiente pode prejudicar o 
desenvolvimento econômico (WCED, 1987, p. 13-14).  

 

Observar-se que o termo desenvolvimento sustentável propicia acepções que 

provocam interferências quanto à sua essência, o que possibilita para distintos profissionais 

(economistas, ecologistas, sociólogos, entre outros) acepções variadas sobre a temática. 

A sustentabilidade surge como termo moderador para atender de forma mais 

flexível às discussões que sempre permearam e problematizaram a temática 

desenvolvimento sustentável. Sendo assim, considera-se que a sustentabilidade ostenta uma 

visão de amplitude constante para todas as atividades humanas. 

 Numa outra visão, não mais terminológica, mas relacionada às atividades e às ações 

reais observa-se que a historicização da sociedade humana mostrou que o desenvolvimento 

se deu sempre orientado pela integração do binômio: homem e natureza. Mas, o 

desequilíbrio pertinente a esta relação vem nos últimos séculos, diante do desenvolvimento 
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ilimitado em busca do progresso, se convertendo num fator preocupante quando se pensa 

no futuro da sociedade global. 

O ambiente sempre foi determinante para a continuidade das espécies cujas 

interações dependem do meio e ainda o moldam. E neste ambiente, quando se depara com 

as composições das sociedades da antiguidade e mais tarde da sociedade moderna, nota-se 

que os limites das primeiras foram organizados instintivamente respeitando-o. Entretanto, 

as sociedades mais desenvolvidas começaram a intensificar seu domínio territorial e, 

consequentemente, fortalecer sua economia de maneira a avançar em busca do 

reconhecimento a partir do desenvolvimento. 

No concernente às ações e atividades sustentáveis, cronologicamente, com a 

chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, iniciava-se a implementação de 

políticas de preservação ambiental. Nesta mesma data foi criado o Jardim Botânico no Rio 

de Janeiro, embora tal concepção de sustentabilidade não existisse naquela época; mas, 

pode-se por analogia mostrar o quanto a preocupação do governo com a natureza já era 

manifestada. 

Algumas décadas mais tarde, no período imperial, é promulgada a Lei nº 601/1850 

(BRASIL, 2011) , considerada a primeira Lei de Terras do Brasil. Ela disciplina a ocupação 

do solo, proíbe a exploração florestal nas terras descobertas e estabelece sanções para 

atividades predatórias.  

No Brasil, ao desrespeitarem o conteúdo desta lei pode-se pensar como sendo esta 

atitude um marco inicial para a construção do termo “insustentabilidade ambiental” por ter 

sido ignorada, intensificando-se, assim o plantio do café, não diferente dos dias atuais com 

as terras nas regiões noroeste e norte, para o plantio da soja. 

No século XX, em 1932, acontece na capital da França, em Paris, o 1º congresso 

internacional para a proteção da natureza e, ainda no mesmo ano no Brasil, acontece 

também a 1ª Conferência Brasileira de proteção à natureza. 

Numa dimensão mais abrangente e mais intensamente projetado, o primeiro parque 

nacional – Yellowstone – nos Estados Unidos da América, país que na época já era detentor 
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da hegemonia político-econômica e do consequente reconhecimento de potência mundial, 

por muitos é considerado o marco deste processo de desenvolvimento sustentável, tal 

proposta não é reconhecida nesta tese como precursora. 

Outro fato relevante para entender o processo de desenvolvimento que norteia nossa 

investigação é a utilização, em 1965, da expressão “enviromental educaction” (educação 

ambiental) na Conferência de Educação da Universidade de Keele, Grã-Bretanha. 

O expressivo marco mundial que norteia a preocupação em prever e prover o 

desenvolvimento global de maneira sustentável foi, indiscutivelmente, a 1ª Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, evento que aconteceu no ano de 1972, em 

Estocolmo, na Suécia. Este é considerado o evento que fundamenta nossa investigação 

como precursor das idealizações sobre o conceito de sustentabilidade.  

Considera-se complementar e necessária a referenciação do autor Ignacy Sachs, que 

foi o primeiro relator do encontro promovido pela ONU, em Estocolmo na Suécia em 1972 

(Marco das políticas e ações sustentáveis para o planeta).  

Sachs é conhecido como ecossocioeconomista1 por sua concepção de 

desenvolvimento como uma combinação de crescimento econômico, aumento igualitário do 

bem-estar social e preservação ambiental; assim sendo o mentor de alguns dos fundamentos 

do debate contemporâneo sobre a necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento 

(SACHS, 1993). 

Além disso, mesmo sendo o autor da relevante concepção de ecodesenvolvimento 

que anos mais tarde originou à expressão desenvolvimento sustentável, diz-se inquieto com 

a vida no planeta e, portanto, não se conforma com o crescimento da economia em 

detrimento das demais variáveis - política, social e ambiental - tão importantes e 

necessárias à sobrevivência da sociedade global (SACHS, 2000). 

______ 

2 Ecossocioeconomia – terminologia criada por Karl William Kapp, economista de origem alemã e um dos 
mais brilhantes inspiradores da ecologia política na década de 70, baseado na convergência entre economia, 
ecologia, antropologia social e ciência política. 
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No início da década de 70 o primeiro informe do Clube de Roma (grupo de pessoas 

ilustres que se reúnem para debater assuntos relacionados à política, economia e, 

especialmente, meio ambiente e desenvolvimento sustentável) sobre os limites do 

crescimento, diante de questionamentos e publicações científicas, evidenciaram a 

possibilidade de crescimento como objetivo econômico global.  

Diante desta situação, Ignacy Sachs na época, consultor das Nações Unidas para 

temas econômicos no mundo, propôs iniciar a conciliação do aumento da produção  com o 

respeito aos ecosistemas como condição de habitabilidade na terra. 

Em 1977, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 

Tbilisi - na Geórgia, realiza a 1ª Conferência Intergovernamental da Educação Ambiental, a 

qual estabelece os princípios e as estratégias da educação ambiental.  

Uma década após, no Congresso Internacional da UNESCO e do PNUMA – 

realizado em Moscou, ratifica-se a importância e a necessidade da pesquisa e formação em 

educação ambiental. 

A Constituição Brasileira, de 1988, em seu Art. 225, no Capítulo VI - Do Meio 

Ambiente, Inciso VI, destaca a necessidade de “promover a Educação Ambiental em todos 

os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente’’(MEDAUAR, 2007, p.32). Para o cumprimento dos preceitos constitucionais, 

leis federais, decretos, constituições estaduais, e leis municipais determinam a 

obrigatoriedade da Educação Ambiental. Nesse mesmo ano, a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) traduz e publica o Relatório Brundtland sob o título: Nosso Futuro Comum. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) declara 1990 o Ano Internacional do 

Meio Ambiente. Em 1992 acontece a 2ª Conferência da Organização das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92 – na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. 

Esta conferência empreende a proposição de se criar uma Agenda com propostas globais de 

desenvolvimento político-ambiental, que anos mais tarde se concretiza na Agenda 21.  

Em 1997, em Thessaloniki, a Grécia sediou a Conferência Internacional sobre Meio 

Ambiente e Sociedade: Educação e Conscientização Pública para a Sustentabilidade. 
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Um marco nacional importante, que ocorre no ano de 1999, é a promulgação da lei 

9.795/99 – esta lei institui a Política Nacional de Educação Ambiental, a qual vem 

respaldando o desenvolvimento numa perspectiva sustentável e suas respectivas políticas.  

No século XXI, em 2002, acontece na cidade do Cabo (África do Sul) a RIO + 10 – 

com o encontro de governos e instituições ambientais para avaliar os avanços sobre as 

propostas da Rio 92, as perspectivas socioambientais futuras implementadas naquela 

conferência e, ainda, os progressos inerentes ao desenvolvimento sustentável.   

Neste mesmo ano, a UNESCO com a intenção de orientar, em nível global, o 

desenvolvimento da educação na perspectiva da sustentabilidade decreta a década - 2005 a 

2014 – como a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Tal proposição 

corrobora a relevância do sistema educacional como aliado à promoção da sustentabilidade 

global.  

A definição de sustentabilidade é mais uma vez complementada nos seguintes 

termos: para ocorrer a sustentabilidade é fundamental “melhorar a qualidade da vida 

humana respeitando a capacidade do ecossistema” (UNESCO, 2003, p. 36). Com a nova 

adição ao conceito de sustentabilidade, a ONU ratifica que é factível empreender um outro 

modelo desenvolvimentista, o qual possibilita conciliar qualidade de vida e proteção 

socioambiental. Esse padrão de desenvolvimento torna sustentável o sistema do capital, 

propiciando a regeneração do ambiente. 

Em âmbito nacional, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2002, lança os indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Anos depois, em 2008, o 

mesmo instituto redimensiona tais indicadores de Desenvolvimento Sustentável. 

No ano de 2007, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) em parceria 

com outras instituições, especialmente, com a Revista Exame cria um instrumento – Índices 

de Sustentabilidade Empresarial (ISE, 2008) - para avaliar as empresas nacionais que mais 

se desenvolvem na perspectiva da sustentabilidade. 

As exposições históricas, as conferências, as legislações e os eventos relacionados 

anteriormente nos proporcionam uma percepção da trajetória empreendida por ações 
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socioambientais, as quais são capazes de favorecer nossa compreensão do quanto o 

desenvolvimento - na perspectiva da sustentabilidade - vem sendo prioridade das propostas 

de políticas dos governos em todo o planeta. Portanto, tais propostas objetivam promover 

de maneira mais equilibrada as variantes socioambientais possíveis de assegurar a 

sobrevivência às gerações presente e futura.  

No ano de 2009, na Conferência de Copenhague - Cop-15, pôde-se observar o 

quanto a sustentabilidade representa uma preocupação global. Não obstante, existe também 

uma insustentabilidade política, ou seja, as nações mais desenvolvidas ainda se eximem de 

assinar acordos que orientem novas estratégias políticas de desenvolvimento na perspectiva 

da sustentabilidade, de maneira que o equilíbrio econômico, político, social e ambiental 

sejam, simultaneamente, privilegiados.  

Enfim, a historicidade intrínseca à sustentabilidade, atividades e ações, e o seu 

desenvolvimento sempre esteve muito relacionada ao aspecto econômico, em particular no 

que tange à dimensão estritamente político-econômica para o crescimento da sociedade.  

Portanto, pelo fato da sustentabilidade tradicionalmente ter significado a 

viabilidade, puramente econômica da sociedade faz-se mister promover uma maior 

conscientização em prol do desenvolvimento econômico, mas, não em detrimento das 

demais condicionantes.  

A terminologia – sustentabilidade – carece de maior conscientização enquanto 

proposição de desenvolvimento da sociedade contemporânea para favorecer às gerações, 

tanto presente quanto futura, o entendimento das atividades e ações em relação ao 

desenvolvimento social, visando uma reestrutura econômica, política e ambiental – que 

serão condições suficientes e necessárias à manutenção da sobrevida da sociedade como um 

todo, consideradas as relações entre todas as suas partes. 

 À guisa desta conclusão, espera-se que o entendimento intrínseco a esta proposta 

deve, necessariamente, ser empreendida com a total integração das variantes 

socioambientais. 
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Finalmente, a sustentabilidade por ser uma temática nova carece de muitas 

reflexões. A heterogeneidade presente no seu conceito não pode e nem deve ser fator de 

desagregação da união das variantes ambientáveis. Assim, a epistemologia da 

sustentabilidade deve continuar sendo desenvolvida sempre orientada pela idéia de que o 

desenvolvimento deve ser fundamentado, simultaneamente, na perspectiva da 

sustentabilidade que contempla: a política, a economia, o social, o ambiental e o 

educacional. 
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1.2 SUSTENTABILIDADE: REFLEXÕES TEÓRICAS 

 

 A sustentabilidade neste tópico será objeto de reflexão a partir da visão de diversos 

autores, documentos e publicações. Acredita-se que esta é uma condição para se prover 

maiores subsídios para se repensar tais proposições teóricas.   

 Inicialmente, ratifica-se que o conceito de sustentabilidade que norteará esta tese é o 

que mais se identifica com a temática: satisfação das necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras suprirem suas próprias necessidades 

(WCED, 1987). 

 Na sequência, apresentam-se propostas que denotam ser a sustentabilidade uma 

temática relacionada não apenas ao meio ambiente; como também, está diretamente ligada 

aos aspectos político, social, econômico e educacional, enquanto estratégias de 

previsibilidade e de provisionamento do desenvolvimento mais equilibrado da sociedade.  

 

Sustentabilidade se define como um princípio de uma sociedade que mantém as 
características necessárias para um sistema social justo, ambientalmente 
equilibrado e economicamente próspero por um período de tempo longo e 
indefinido (WCED, 1987, p. 34). 

 

 O planeta carece de políticas mais eficazes que propiciem maior conscientização 

socioambiental e preservação ambiental, assim como, de alternativas que empreendam uma 

sociedade mais equilibrada, dotada de melhor distribuição de renda, inclusive para as 

camadas sociais mais abastadas, para tanto, necessita traçar novas táticas que combatam a 

pobreza, bem como, estratégias políticas mais éticas e um sistema educacional - norteado 

por políticas educacionais sustentáveis capazes de promoverem a responsabilidade 

socioambiental (BARBIERI; CAJAZEIRAS, 2009). 

Para Mariotti (2007) a sustentabilidade vem demandando políticas contemporâneas 

socioambientais mais arrojadas capazes de se coadunarem com alternativas sustentáveis, 
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possíveis de prever e prover subsídios à promoção de um crescimento mais equitativo, de 

forma que uma maior igualdade passe a ser o diferencial desse processo; embora, a falta 

dessas políticas representam as mais complexas problemáticas socioambientais.  

A percepção de que a sociedade é capaz de reverter situações socioambientais ou 

pelo menos amenizá-las, depende precipuamente de seus dirigentes políticos e suas 

propostas governamentais. Parafraseando Gandhi “seja a mudança que você quer no 

mundo”; assim, possivelmente se conseguirá construir uma sociedade mais digna para 

todos.   

Além disso, pode-se observar - por intermédio da filosofia e da proposição física - 

Terceira Lei do Movimento – quando Newton (2011) afirma que “a toda ação corresponde 

uma reação igual e oposta”. Mediante esta assertividade pode-se associar que qualquer 

mudança política, social, econômica, ambiental e educacional no mundo moderno se torna 

interdependente, interconectada e politicamente capitalista, como a atual predominante no 

ocidente, que sem dúvida engendra muitas reações inevitáveis (CAPRA, 1996). 

Num movimento divergente, buscando ostentar uma governança mais 

empreendedora e sustentável, a Comissão Mundial de Desenvolvimento Sustentável 

(WCED, 1987) a partir do seu relatório preconiza políticas ambientáveis possíveis de 

promover uma maior conscientização sobre a contínuo desenvolvimento da sociedade à 

população global.  

Não obstante, esta comissão ainda defronta-se com um sistema político, 

praticamente, baseado em proposições de desenvolvimento defasadas para com as atuais 

necessidades da sociedade contemporânea, onde os lucros progressivos e incontroláveis, 

ainda continuam a orientar e termometrizar o crescimento, a visibilidade empresarial e sua 

consequente projeção no mercado global.  

Numa dimensão nacional, a Agenda 21 – Brasileira - tem por finalidade favorecer o 

processo e, consequentemente, ser instrumento de planejamento mais participativo para o 

desenvolvimento sustentável, o qual tem como eixo central a sustentabilidade, 

compatibilizando a ética nas prospecções políticas, na equidade social, na conservação 
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ambiental, na justiça pelos direitos humanos e no crescimento social e econômico. Assim 

sendo, esta ampla proposta reverencia uma nova e mais ativa democracia e, ainda, uma 

cidadania dinâmica e participativa onde a melhoria da qualidade de vida passa a ser um 

procedente processo para o desenvolvimento do país (BRASIL, 2004). 

Numa outra trajetória internacional, não diferente da anterior, embora em Portugal, 

o Guião da Educação para a Sustentabilidade - Carta da Terra – também seja norteado por 

conteúdos que compreendem o reconhecimento pelo “caráter de interdependência e 

indivisibilidade dos campos de proteção ambiental, dos direitos humanos, no 

desenvolvimento humano equitativo e da paz” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006, p. 

16).  

No entanto, sinaliza-se para uma situação também obstaculizadora quando se tenta 

compreender um desenvolvimento, aonde a falta de respeito aos cidadãos e os fatores 

sociais e econômicos são totalmente divergentes para com as proposições de políticas 

sustentáveis. Portanto, é possível se desenvolver sustentavelmente? Para tal indagação e 

consequente reflexão apresenta-se a seguinte citação contida no mesmo documento: 

 

A essência do conceito está contido em apenas quatro palavras “enough for 
everyone forever” (O suficiente para todos e para sempre). Estas palavras 
encerram as ideias de recursos limitados, consumo responsável, igualdade e 
equidade e perspectiva de longo prazo, todas elas correspondentes a conceitos 
importantes do domínio do desenvolvimento sustentável (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2006, p. 18). 

 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável é uma ferramenta baseada na idéia 

de que as comunidades e os sistemas de ensino dentro das comunidades necessitam de 

integrar esforços em prol da sustentabilidade.  Diante da observação, nas comunidades, 

percebe-se que as metas de sustentabilidade e/ou planos de ação que deveriam ser a base 

para a mudança não são implementados e desenvolvidos por carência de conscientização de 

sua importância (MCKEOWN, 2009).  
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Reigota (1998) apresenta que as recentes mudanças no cenário político internacional 

têm mostrado que, tanto no capitalismo como no socialismo, a questão ambiental tem uma 

visibilidade política enorme a qual, sem nenhuma dúvida, interessa as partes, motivo pelo 

qual a ideia da sustentabilidade tem estado presente nos debates e acordos internacionais 

nas últimas décadas. Porém, este se converte num problema que não se apresenta de forma 

homogênea; pois, 

 

nas sociedades capitalistas periféricas, a idéia de desenvolvimento sustentado não 
pode se restringir à preservação de recursos naturais, visando o abastecimento de 
matérias-primas às gerações futuras, como tem sido enfatizado nos países de 
capitalismo avançado (p. 46). 

 

Atualmente, observa-se que o avanço rumo a uma sociedade sustentável é permeado 

de obstáculos, na medida em que existe uma restrita consciência na sociedade a respeito das 

implicações do modelo de desenvolvimento em curso. Nessa ótica, pode-se corroborar que 

as infinitas causas que provocam atividades ecologicamente predatórias podem ser 

atribuídas às instituições políticas, sociais, econômicas, ambientais e educacionais, aos 

sistemas de informação e comunicação e aos valores adotados pela sociedade no debate dos 

seus destinos, como forma de estabelecer um conjunto identificado de problemas, objetivos 

e soluções (JACOBI, 2003).  

Para as docentes Pernambuco e Silva (2006) a solidariedade mostra-se como fator 

implicador para a sustentabilidade socioambiental, quando mediante de uma ação dialógica 

(MORIN, 1999), onde os próprios seres, enquanto essência, não se reconhecerem como 

tais. Dessa maneira, ignoram a “capacidade potencial de serem sujeitos históricos e 

pronunciar o mundo” (p. 209). Pois, estes possuem a capacidade de nos envolverem em 

todas as dimensões da humanidade, tanto as cognitivas quanto as afetivas, criando utopias e 

fantasias. 

Para Veiga (2007) foi por intermédio da relação com o processo de 

desenvolvimento humano que o qualificativo sustentável ganhou recentemente tanta força 

simbólica, gerando um novo valor, talvez já mais importante e popular do que a 
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problemática do seu antecessor imediato: a justiça social. Ainda, mesmo que banalizações 

inerentes ao modismo tenham agregado à noção de sustentabilidade infinitas novidades e 

utilidades, “sua emergência foi determinada por dúvidas sobre as possibilidades futuras da 

expansão das liberdades humanas que está no âmago da idéia de desenvolvimento” 

(VEIGA, 2007, p. 37). 

Para Mariotti (2007), confirmando o curso da História, o progresso contínuo da 

sustentabilidade passa a ser a grande impulsionadora desta ilusão a partir do seu 

desenvolvimento numa dimensão unilateral. “Essa ilusão será tanto maior quanto maior for 

a incapacidade das pessoas de perceber que sustentabilidade é incompatível com 

unilateralidade” (p. 46).   

 A Década do Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) vem corroborar a 

emergência da temática; assim, a necessidade de integração das variantes políticas, sociais, 

econômicas, culturais e ambientais e suas distintas especificidades. Esta proposta denota a 

importância dos sistemas educacionais formal (instituições educacionais), informal 

(sociedade geral) e não-formal (toda a mídia) para se repensar os novos estilos de vida 

capazes de favorecer o recrudescimento da sociedade global (DNEUDS, 2007). 

 Todas as exposições anteriores sobre a sustentabilidade emergiram da necessidade 

de contribuir para aumentar a conscientização sobre o maior equilíbrio socioambiental, 

reformular os variados modos de vida da sociedade atual de forma a propor uma maior 

qualidade de vida à população.  

 Considera-se nesta pesquisa a sustentabilidade como uma problemática que vem 

sendo pouco implementada quando do desenvolvimento do processo formativo do 

graduando em administração. Para tanto, defende-se a necessidade de aliar a 

sustentabilidade a esse processo formativo de maneira a redimensionar a pesquisa e/ou 

ensino das ciências administrativas na perspectiva da sustentabilidade, sempre ostentando 

uma visibilidade sustentável assaz ampliada (WERBACH, 2010). 

Diante das proposições anteriores sabe-se que a atual necessidade de 

conscientização se converte na finalidade de direcionar as discussões a fim de se tentar 
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reverter às problemáticas atuais que se centram no desenvolvimento fundamentado na 

economia. Portanto, é inquestionável que o consenso se centra em problemas 

diversificados; todavia, a proveniência se converge sempre na mesma base: o modelo de 

desenvolvimento economicista.  

Por fim, ostenta-se que a sustentabilidade é uma condição necessária para se prever 

e prover, mediante diversificadas estratégias, propostas capazes de contribuírem para se 

promover proposições que contemplem, simultaneamente, variáveis socioambientais 

possíveis de prospectarem o desenvolvimento de todas as áreas.    
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2 ADMINISTRAÇÃO: A FORMAÇÃO E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO 

ADMINISTRADOR E A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

A inter-relação da tríade - formação, atividade profissional e sustentabilidade – 

atualmente para o administrador representa a condição de se desenvolver num mercado 

cada vez mais exigente, onde a clientela está cada vez mais bem informada. 

Defende-se que a formação acadêmica nos vários níveis do ensino superior, tanto na 

pós-graduações lato sensu quanto stricto sensu, converte-se numa condição importante para 

se repensar os conceitos da administração sustentável, sendo esta uma condição sine qua 

non, capaz de influenciar o desenvolvimento de novas perspectivas da sociedade.  

Por conseguinte, acredita-se que uma formação, sobretudo inicial que contemple 

tais dimensões, possa promover condições mais responsivas e proativas para se desenvolver 

as atividades profissionais ambientáveis. 

Outro tipo de formação que pode influir positiva e decisivamente na atitude 

sustentável cidadã que se defende – e está diretamente atrelada à formação acadêmica - é a 

formação pessoal, pois nas famílias, se a conotação sustentável já for conscientemente 

expressa pelos responsáveis, que as administram, pode-se considerar que a formação do 

caráter de um indivíduo, voltado para atitudes e valores sustentáveis poderá ser exercido, 

desde as tenras idades e, mais facilmente, na vida dos jovens e de adultos, quando 

ingressam na formação inicial de academias educacionais que seguem uma corrente voltada 

para a sustentabilidade. 

Para tanto, considera-se que a questão da sustentabilidade é uma necessidade de 

todo sistema social. O problema está na fragilidade conceitual peculiar da grande maioria 

das instituições quando da promoção de uma capacitação formativa, tanto da docência, 

quanto discente, que atenda às necessidades da sociedade global.  

Para Drucker (2000) um empreendimento que não se inova e não acompanha as 

tendências do mercado, quer trate de uma empresa ou de qualquer outra instituição, não 



47 
 

 

sobrevive por muito tempo, portanto não conseguirá promover o seu próprio 

desenvolvimento. 

Não diferente acontece com o professorado, que de modo geral reconhece tal 

relevância; embora, timidamente vem se preparando para desenvolver nos graduandos uma 

visão sustentável. Entretanto, torna-se procedente evidenciar que estes profissionais, 

inseridos em seus percursos formativos, não foram formados/preparados nessa perspectiva 

para atender este tipo de formação atualmente desejada (JACOBI, 2005). 

A degradação socioambiental está incontrolável e isto é fato; logo, as novas ações 

das agências formadoras devem utilizar estas estratégias com a intenção de proporcionarem 

maneiras de se repensar seus procedimentos diante dessas exigências às mudanças 

socioambientais, sempre com a finalidade de reconstruir uma sociedade global mais 

ambientável.  

Os docentes e graduandos, em especial, dos cursos de administração vêm se 

mostrando acessíveis para desenvolverem-se na perspectiva da sustentabilidade. Entretanto, 

as instituições diante de seus projetos político-pedagógicos ainda carecem bastante da 

integração disciplinar que atendam esta premente demanda.  

A administração, de certo modo, vem sendo planejada e desenvolvida como uma 

atividade organizacional tipicamente econômica (ROBBINS, 2006). Entretanto, nos dias 

atuais por uma necessidade de viabilidade socioambiental esta, também, deve ser pautada 

numa atividade econômica, mas que igualmente esteja integrada à sustentabilidade e à 

responsabilidade socioambiental. 

 De agora em diante, os administradores não devem mais protelar e/ou relegar a 

expressividade de empreender e/ou gerenciar na perspectiva da sustentabilidade. Porque, 

administrar e empreender de maneira mais sustentável, já representa uma tendência do 

mercado, além de se tornar uma condição necessária para as empresas sobreviverem num 

mercado cada vez mais competitivo e exigente, porquanto defender que estamos na Era da 

Sustentabilidade (MARUJO, 2009).    
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Ainda com esse dimensionamento, para Savitz (2007, p. 96), “o movimento maciço 

em busca da sustentabilidade por parte de empresas em todo o mundo tem produzido 

respostas que se concentram principalmente em dois campos: os cínicos e os adeptos”.  

 Para os primeiros, resta uma única atitude: ingressarem no campo daqueles que já se 

tornaram adeptos da conotação sustentável para que tais empresas não sejam engolidas 

pelas novas necessidades que se despontam no mercado ligado à sustentabilidade. 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social pode ser considerado um 

bom exemplo de empresa que aderiu ao pensamento sustentável, pois esta é uma referência 

internacional de organização sem fins lucrativos que tem por missão mobilizar, sensibilizar 

e ajudar outras empresas a gerir seus negócios de forma socioambientalmente responsáveis, 

tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável (ETHOS, 2008).  

Todavia, este instituto - diante de toda a sua visibilidade no mercado internacional - 

ainda registra um nível inexpressivo de adesões/parcerias. Este baixo nível de adesão está 

relacionado também à ausência de conscientização de administradores/empresários quanto 

à urgência de ligarem a produção de todos os tipos de gêneros manufaturados às políticas 

empresariais, norteadas por estratégias socioambientais mais compromissadas com o 

planeta.  

Além do mais, em geral o empresariado não está acostumado a esta cultura ligada a 

ações sustentáveis, pois uma grande maioria, apenas baseia a atual produção, ao antigo 

modelo capitalista, que foi deturpado pela ganância humana, e ao ser exercido na 

atualidade, passou a visar enriquecimento de uma pequena parcela social, se comparada ao 

quantitativo populacional que é explorado em sua mão-de-obra braçal, enquanto 

assalariados. 

Há tempos, vem-se observando a tendência de condução a um círculo vicioso, 

vários empresários que reproduzem este modelo econômico a projetarem ainda mais os 

seus lucros, para a médio e longo prazos, obterem retorno financeiro que quase sempre é 

imediato, através de lucros garantidos pelo monopólio indébito da natureza.  
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Sendo esta, portanto, uma tendência do atual mercado, apoiar-se no capitalismo 

ainda selvagem que realiza uma produção de escala linear, com a qual se produz uma 

quantidade excessiva de lixo, espera-se que tal escala possa ser transformada em produção 

cíclica, desde que as políticas públicas veiculassem leis de contribuições tributárias, fiscais 

e de investimento a empresas que poderiam fomentar recursos para transformarem o 

maquinário atual em outro a ser constituído. 

Portanto, quando não se trata de inserirem políticas empresariais sustentáveis na 

produção capitalista as práticas comerciais não se tornam de todo úteis à sociedade. 

Esta tem sido a expressão de alguns microempresários, pois possuem o desejo de 

ingressarem na nova ordem sustentável de mercado, mas a maioria não possui 

conhecimentos, muito menos, recursos financeiros e apoio governamental efetivo para 

transformarem os resíduos ou embalagens intactas, que atualmente são incinerados, quando 

tóxicos ou nocivos à vida, ou triturados após consumo do produto em que são veiculados, 

mas ao contrário, poderiam ser tratados, inclusive por pesquisadores, para efetivarem uma 

reutilização dos mesmos. 

Esta ação serviria para tornar o consumidor um ser social cidadão e responsável 

pelo produto final que se configurou após a sua aquisição comercial, caso contrário, 

destaca-se que a atual situação em que se tratam as manufaturas após o seu uso se torna um 

óbice para toda a população e para a natureza, através da poluição, já que esta ainda se 

mantém, bem como, as demais ações que levam o planeta ao estado de total depredação e 

extinção, devido ao ato de consumismo exacerbado e predador humano! 

Por outro lado, sabe-se que países europeus já mantêm uma relação mais sustentável 

quando tratam a administração/organização de transporte do lixo, através de dutos, que 

automaticamente sugam os resíduos, mas diretamente para setores de trituração e 

reciclagem dos mesmos, que não são reaproveitados, embora estejam em ótimo estado. Mas 

a reorganização social precisa se tornar mais abrangente, emergente e eficaz!    

Acertadamente, as empresas que estão investindo em políticas sustentáveis 

comprovaram diante da recente crise mundial (2008/2009), o quanto seu desenvolvimento 
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orientado por políticas na perspectiva da sustentabilidade e da responsabilidade 

socioambiental, foram as que menos se abalaram e mais cresceram e estão se consolidando 

e, além disso, conseguindo maior visibilidade num mercado cada vez mais consciente da 

questão socioambiental para a melhoria da qualidade de vida no planeta.  

Inclusive, empresas com tais características de crescimento também foram as que 

menos sofreram com a recessão por ocasião da crise mundial de 2008 (ISE, 2008). Isto 

demonstra que um investimento sustentável, o qual inicialmente é maior, em contra partida 

propicia maior estabilidade e dinamismo na perseguição de um desenvolvimento 

socioambiental e, consequentemente, possível de solidificar-se mais numa sociedade 

eminentemente competitiva. 

Demajorovic (2003) também sinaliza que um grande fator que atrapalha o 

desenvolvimento organizacional, seja empresarial de caráter industrial, ou seja, 

educacional, está na mudança quando esta se restringe à “colocação da variável 

socioambiental no centro das deliberações” (p. 137) estratégicas empresariais. Porque, as 

organizações ainda não possuem uma cultura capaz de lidar com estratégias baseadas nessa 

emergente condição: prover condições político-organizacionais sustentáveis com o intuito 

de promover a responsabilidade socioambiental. 

Numa concepção mais empresarial relacionada à atividade profissional, Savitz 

(2007) mostra-se muito preocupado quando denota a fragilidade e a pequena preciosidade 

do mundo em que vivemos, ao realizar a seguinte citação: 

 

No que parece ser um mundo muito menor e muito mais ameaçado, é difícil 
para qualquer empresa, muito menos para a comunidade de negócios, afirmar 
que os problemas sociais, econômicos ou ambientais que afligem os estados, os 
países e o globo são irrelevantes ou “não nos interessam”. Hoje, as pessoas 
presumem que qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar da Terra pode 
afetá-las, de maneira direta ou indireta, mais cedo ou mais tarde – e que, 
portanto, elas devem levá-los a sério, analisando com cuidado como as 
atividades delas podem afetar os outros (e, mesmo remotamente, o destino do 
mundo). E muita gente está adotando os mesmos pressupostos em relação às 
empresas que lhes prestam serviços e lhes vendem produtos ou nas quais 
trabalham (p. 59). 
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Diante desta premissa, considera-se procedente que o processo formativo do 

graduando em administração contemple esta visão de sustentabilidade numa perspectiva 

transdisciplinar para todos os componentes curriculares que compreendem o curso 

(Anexos: B – C - D). Acredita-se que esta condição propiciará ao ensino uma integração 

das variantes expressivas da sociedade: políticas, sociais, econômicas, ambientais e 

educacionais, assim, provendo para os futuros administradores e administrações uma nova 

concepção formativa que atenderá as constantes necessidades ambientáveis do mercado 

global.  

 Há tempos, entende-se que as organizações sociais necessitam progressivamente de 

melhor se integrar e, por conseguinte, a multiculturalidade vem se apresentando como uma 

necessidade comum para que todos consigam uma convivência mais sociável (DRUCKER, 

2000). As fronteiras geográficas se romperam e a tecnologia proporcionou maior inter-

relação e, em especial, um novo pensar universal.  

Os organismos que norteiam o sistema educacional do nível superior consideram 

que o corpo docente vem internalizando a importância de se trabalhar a temática – 

sustentabilidade - como fator factível de combater as problemáticas globais e locais.  

Não obstante, existe ainda uma deficiência metodológica considerável, fator que 

vem obstaculizando proposições mais criativas e dinâmicas capazes de suscitarem a maior 

participação e atenção dos graduandos; contudo, nem sempre se consegue romper com as 

estruturações tecnicistas e academicistas que imperam na maioria desses contextos. 

A graduação em administração vem necessitando do empreendimento de atividades 

na perspectiva da sustentabilidade a fim de orientar todo o seu processo formativo, em 

especial, quando do surgimento da conscientização planetária das ameaças embutidas no 

projeto de civilização tecnológica - explosão demográfica da pobreza, industrialização 

poluente e uso predatório de recursos naturais – no final da era neoclássica. Logo, a atual 

Era da Informação proporciona pensar novas alternativas para se projetar as administrações. 
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A administração aos poucos está conseguindo romper com o paradigma do 

crescimento; assim, redimensionando o conceito de desenvolvimento como condição 

necessária para a expansão de uma sociedade mais equilibrada e harmônica.  

Atualmente, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Administração (2005) não apresentam uma proposta curricular na perspectiva da 

sustentabilidade. Pois, considera-se ainda muito complexo a integração destas temáticas de 

maneira mais eficaz nestas diretrizes. Todavia, defende-se que tal proposta de trabalho deve 

transcender do currículo estanque e transitar, transdisciplinarmente, por todas as disciplinas 

e demais áreas de conhecimento (DCNCGA, 2005).   

Numa perspectiva mais formativa, as diretrizes não mencionam diretamente a 

temática: sustentabilidade. Contudo, indiretamente em seu Art. 5º apresentam que em seus 

projetos pedagógicos e em sua organização curricular deverão, os cursos compreender, 

conteúdos capazes de revelar interações com a realidade nacional e internacional que 

atendam aos campos interligados de formação, o que nos possibilita a trabalhar a 

sustentabilidade numa forma transdisciplinar. 

 O ensino fundamentado nos conhecimentos conceituais e teóricos integrado à 

prática, o que é uma particularidade das ciências sociais aplicadas, especialmente à 

administração, certamente redirecionarão as propostas administrativas modernas para 

melhores resultados no que concerne à maior conscientização sobre a importância de se 

preservar o ambiente em sua totalidade (HEGEL, 1992).  

 Acredita-se também que esta temática carece de uma maior conscientização, pois 

esta é uma condição fundamental para se empreender políticas organizacionais antenadas 

com a sociedade do consumo, a qual já vem mudando, embora lentamente, os seus habitus 

para com proposições mais sustentáveis (BOURDIEU, 1983). 

 A conscientização está diretamente relacionada à cultura, a qual se sabe que é uma 

situação bastante vulnerável diante de toda nossa riqueza histórico-cultural. Mediante a 

premissa anterior considera-se procedente conhecer melhor o que pensam os graduandos, 
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porque somente a partir desse conhecimento pode-se tentar, através da reconstrução do 

pensamento, promover ações ambientalmente corretas. 

 Faz-se necessário mostrar a responsabilização sobre as problemáticas 

socioambientais, a que exige a sua reversão como necessidade e dever de todos; mas, tal 

proposição deve estar diretamente ligada ao sistema educacional. Pois, acredita-se que a 

referida responsabilidade deve estar associada ao comprometimento para com uma maior 

equidade socioambiental no contexto educacional.  

 A complexidade proporciona maior flexibilidade para o ajustamento das iminentes 

situações oriundas do universo cultural (MORIN, 1999). Dessa maneira, a flexibilização 

passa a ser uma alternativa contingente para se pensar e/ou propor projetos capazes de 

atenderem distintas demandas, tanto de caráter endógeno/local quanto de caráter 

exógeno/global, na qual esta relação deverá desenvolver-se mutuamente. Destarte, 

redimensionar projetos flexíveis requer pensar e agir constantemente na perspectiva 

sustentabilidade.  

 Numa variante também importante diante das problemáticas socioambientais a 

resiliência vem se mostrando uma estratégia consistente e, por conseguinte necessária para 

lidar com as constantes situações adversas, as quais se deve estar sempre propensas para 

transpor/vencer no concernente às propostas sustentáveis. Para Vicente (2008, p. 3) a 

resiliência é utilizada para definir a “capacidade humana de passar por experiências 

adversas sucessivas sem prejuízos para o desenvolvimento”. 

 Considera-se que as contribuições deste estudo venham agregar valores à 

administração, diante de uma visão holística na qual o pensamento unidimensional se 

integra ao pensamento sistêmico, de maneira a criar o pensamento complexo (MARIOTTI, 

2007).  

Espera-se propiciar contribuições e formas de pensar/interpretar complexamente, de 

modo mais condizente com a maneira plural e atual, o desenvolvimento da formação dos 

estudantes do curso de administração, inseridas na ótica sustentável, orientado, assim, pelas 

novidades presentes na sociedade moderna. Isto se dá pelo fato de se defender a evolução 
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dos conhecimentos a partir de um pensamento mais condizente para com o atendimentos às 

iminentes demandas globais. 

As ciências administrativas na sociedade contemporânea estão demandando a 

criação de estratégias formativas factíveis de favorecerem o desenvolvimento de políticas 

socioambientais que propiciem um desenvolvimento realmente perene.  

As pesquisas em administração, tanto para empresas públicas, quanto para as 

privadas (tanto públicas quanto privadas de empresas) ? atualmente vêm demandando a 

necessidade de se implementar políticas capazes de atenderem as iminentes e voláteis 

proposições advindas de uma sociedade globalizada, que se apresenta cada vez mais 

problemática no que concerne a sua preservação numa perspectiva socioambiental. Estas 

situações intrínsecas às políticas sustentáveis, antes de serem uma necessidade às 

administrações, são imperativos enquanto questões de sobrevivência.  

Num enfoque mais sociológico e político e em consonância com Ramos (1997, p. 

34), “a política é mera articulação e agregação de interesses (liberalismo), ou a expressão 

da sociedade agindo como um conjunto, de acordo com suas leis (socialismo)”. Não 

obstante, ostenta-se uma política que proporcione um desenvolvimento socioambiental na 

perspectiva da sustentabilidade sempre, quando possível, integrada. 

Com essas condições, se observa que as políticas administrativas estão cada vez 

mais preocupadas com uma abordagem comportamental nas gestões das instituições. A 

administração vem entendendo as necessidades e os conhecimentos sobre os funcionários 

deste setor profissional, como recursos capazes de sublevar o pensamento estratégico sobre 

a gestão institucional, com a finalidade de prover um maior desenvolvimento com mais 

responsabilidade e comprometimento socioambiental. 

 

Gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os 
públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 
empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, 
preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras respeitando 
a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais (ETHOS, 2005, 
p. 25). 
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 Numa visão cronológica, o conceito de responsabilidade social emerge no início da 

década de 80 no bloco hegemônico capitalista. Mais especificamente, nos Estados Unidos 

onde a preocupação com os valores sociais e, sobretudo, a reversão através de contribuições 

das organizações à sociedade de forma mais comprometida passa a demarcar as novas 

relações para com um desenvolvimento social mais igualitário.  

 

Responsabilidade Social nas empresas significa uma visão empreendedora mais 
preocupada com o entorno social em que a empresa está inserida, ou seja, sem 
deixar de se preocupar com a necessidade de geração de lucro, mas colocando-o 
não como um fim em si mesmo, mas sim como um meio para se atingir um 
desenvolvimento sustentável e com mais qualidade de vida (DEMAJAROVIC, 
2003, p. 37). 

 

 Os EUA foram pioneiros nas práticas de Responsabilidade Social, considerando-se 

que as empresas norte-americanas foram as primeiras a prestarem conta ao público de suas 

ações sociais. No entanto, a França foi a primeira nação a tornar obrigatória a prestação de 

contas dos investimentos sociais das empresas. Assim, foi plantada a semente de entrada 

das empresas no universo de co-partícipe da Responsabilidade Social (SACHS; VIEIRA, 

2007).  

 Em relação ao Brasil, o reconhecimento da função social das empresas culminou 

com a criação da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), na década de 

70, aliado ao enfraquecimento do estado do bem-estar social. Não obstante, a concepção do 

conceito de Responsabilidade Social somente ganhou espaço nas últimas décadas do século 

XX. 

 As transformações sócio-econômicas dos últimos anos têm afetado profundamente o 

comportamento das empresas, até então, acostumadas a pura e exclusiva maximização do 

lucro. Se por um lado o setor privado tem cada vez mais lugar de destaque na criação de 

riqueza; por outro lado, é bem sabido que com grande poder adquirem grande 

responsabilidade. 



56 
 

 

 Para Layragues (2006) responsabilidade social compreende ações pró-ativas, 

integradas e inseridas tanto no planejamento estratégico quanto na cultura da organização, 

envolvendo todos os colaboradores; assim, alguém que justifica sua própria atuação perante 

a sociedade local/global. 

 A responsabilidade social consiste numa procedente relação positiva entre o 

desempenho econômico da empresa e sua atuação social. Portanto, a empresa que pratica 

responsabilidade social está também ajudando a si própria e assim, promovendo um 

desenvolvimento mútuo e sustentável.  

 

Responsabilidade Social Empresarial, a empresa socialmente responsável é 
aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes 
(acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, 
comunidade, governo e meio-ambiente) e de conseguir incorporá-los no 
planejamento de suas atividades, buscando considerar as demandas de todos e 
não apenas dos acionistas ou proprietários (ETHOS, 2008, p. 1). 

 

 Para Nadas (2008) a ética e a responsabilidade social das empresas necessitam de 

ser orientadas de maneira a promover um desenvolvimento fundamentado na 

responsabilidade e comprometimento como a sociedade. Logo, deve ser redirecionado a 

partir das seguintes posições (p. 8): 

1. Valorização maior das pessoas do que das coisas; proporcionar trabalho ao maior 

número possível de pessoas. Talvez não estejamos, desta forma, produzindo 

diretamente mais riquezas; mas, sim, estaremos certamente conferindo maior 

dignidade a um número maior de famílias; 

2. Valorizar mais as pessoas, dando a cada uma a possibilidade de participar 

efetivamente da empresa, não só, demagogicamente, através de uma parcela de seu 

resultado econômico, mas principalmente através da participação na construção de 

seus resultados (Balanço Social);  

3. Valorizar a pequena empresa, aquela em que o relacionamento humano ainda 

prevalece e as pessoas não se transformam em peças de engrenagens; 
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4. Valorizar a obra de nossas próprias mãos, o nosso próprio trabalho, fazendo-o 

simplesmente muito bem feito.  

5. Valorizar nossas escolas e universidades, nossos meios de comunicação social, 

nossas famílias, fazendo deles muito mais do que focos de preocupação econômica, 

mas locais de transmissão de valores éticos que tanto abandonamos nestas últimas 

décadas; 

6. Valorizar o futuro, as gerações que têm o direito de esperar que nossa avidez, nossa 

ganância e nossa sede de lucro imediato, não inviabilizem o mundo que lhes 

deixamos. 

Acrescenta-se a estas posições uma outra: a de se redimensionar a ética e a 

responsabilidade das empresas com a sociedade levando em conta a conotação de ser 

elaborada uma ampla ressignificação do trabalho, desatrelado à valorização do elevado 

status de ser associado ao acúmulo monetário, que o mesmo pode conceder a quem o 

realiza, inclusive, o trabalho doméstico e familiar, que, ainda, não possui esta 

sistematização atrelada à cultura financeira. 

Talvez esta seja uma das matizes propensoras ao estímulo que se tem notado de 

mulheres e homens não mais construírem formas adaptativas de convivência familiar, e 

porque não sustentáveis alegando-se que no mundo do trabalho percebem, segundo as 

ações trabalhistas com remuneração, status mais elevado de valorização social e todo um 

aparato de atividades hierarquicamente organizadas, fato que não se sistematizou na  

constituição familiar, afetando o social e o profissional. 

Para fundamentarmo-nos sobre este fato explicitam sobre o fenômeno workaholic nas 

empresas e o fordismo, os autores abaixo: 

 

o termo fordismo transcende o significado comumente empregado na 
administração e refere-se a um conceito mais amplo, empregado para descrever o 
modelo geral de desenvolvimento adotado pelos países capitalistas 
industrializados a partir de 1945. O fordismo vinculava a remuneração dos 
trabalhadores aos ganhos de produtividade, permitindo assim um ganho real do 
poder aquisitivo (SERVA; FERREIRA, 2011, p. 3). 
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 O workholic neste contexto busca a relação de práticas mais socioambientais que 

privilegiam a melhor formação pessoal, social e profissional; assim, convergindo com 

perspectivas sustentáveis de desenvolvimento.  

 Segundo Serva e Ferreira (2011) o fordismo como modelo de desenvolvimento 

entra em crise na década de 1970. Ainda, indicam-se como fatores do processo de 

decomposição do fordismo: a globalização da economia, tornando praticamente 

impossíveis a manutenção do regime de acumulação (aumento de salários vinculado ao 

aumento da produtividade) e o modo de regulação praticado pelos governos; a liberalização 

dos fluxos financeiros, expandindo os limites do capital especulativo; o desemprego 

estrutural crescente, aumentando as despesas do Estado; a crise ecológica, colocando 

limites ambientais ao crescimento industrial; a competitividade crescente dos países da 

Europa e do Japão, desequilibrando a regulação internacional comandada pelos EUA. 

 Novas teorias administrativas são então elaboradas, ensejando novas formas de 

gerenciamento e, portanto, modificando o papel do gerente, que segundo Mintzberg (1973) 

o trabalho do administrador, no contexto da crise, passa a ser ordenado, contínuo, 

sequencial, homogêneo, criativo além de não ser derivado de suas próprias iniciativas nem 

de sua vontade transformada em decisões estratégicas. 

 O estudo de Scott et al (1997, p. 35) identifica três tipos de padrões de 

comportamento workaholic: “compulsivo-dependente - o indivíduo trabalha de forma 

excessiva ou irracional; perfeccionista - necessita estar no controle, sob a forma rígida e 

inflexível de administrar, há busca agressiva de poder e o orientado para realização” - o que 

levou Serva e Ferreira (2011) a caracterizarem dessa maneira um profissional viciado em 

trabalho — o workaholic. 

 Para Scott et al (1997) o workaholic gasta uma grande parte de seu tempo em 

atividades de trabalho, dando demasiada importância para o mesmo, abdicando de outros 

aspectos sociais — família, amigos, lazer, entre outros.  

 Yunes (2011), divulgou uma pesquisa, através do Instituto Datafolha, sobre o perfil 

dos administradores na Região Metropolitana de São Paulo. A pesquisa, feita com 161 
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profissionais que ocupam cargo de liderança mostrou que 55% têm reclamações da família 

por dedicar tempo insuficiente para o convívio. O estado absorvido de forma intensa com o 

trabalho, com longas jornadas diárias, excesso de carga de trabalho, ritmo acelerado de 

trabalhar e busca desenfreada por resultados, poderia talvez resultar em trabalhadores 

viciados em trabalho — workaholics. 

 Sob um prisma institucional educacional, a Stanford University estudando sobre 

estresse crônico teve como uma das conclusões da pesquisa que: “poucos executivos 

considerados bem-sucedidos, no conceito vigente, conseguem ter vida pessoal equilibrada” 

(BARROS, 2002, p. 376). 

 À sustentabilidade pode-se acrescer o caráter organizacional familiar, pois torna-se 

premente  a necessidade de se pensar já na formação sócio-profissional do administrador de 

empresas, desde que este possa – já na formação inicial - conseguir manter a administração 

do lar, concomitante, a todas as complexas tarefas que se constituem ao formarem uma 

família, trabalharem fora de casa para angariar o próprio sustento e sentirem-se felizes 

igualmente – homens, mulheres e descendentes – em ambos os ambientes, externos e 

internos ao domicílio durante todo o processo de formação de uma pessoa.   

 Já que o atual capitalismo levou à desestruturação das famílias tradicionais 

(LIDIANE MARUJO; MARUJO. 2009), pois consideraram a ênfase ao trabalho em 

empresas, desestimulando todas as demais que não preconizavam o lucro financeiro, 

certamente, desconectado da vertente sustentável. Assim, considera-se que este fator 

proporcionou a dificuldade de adaptação das pessoas ligando a dedicação ao trabalho à 

relação com a família, às formações acadêmicas, espirituais e ao lazer, antes, integradas em 

núcleos familiares, onde são formadas.  

 Mas, com o surgimento da industrialização tais famílias se tornaram totalmente 

desregradas, ocasionando o baixo rendimento da qualidade da formação pessoal que se 

daria em tais lócus e, consequentemente, a impossibilidade da condição sustentável 

constituir-se na personalidade e no caráter humano desde as tenras idades das pessoas. 
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 Torna-se uma relação dicotômica, os administradores no ceio organizacional e 

familiar necessitam de tempo, de contato físico, emocional e afetivo (mínimos necessários) 

para construírem parâmetros sociais e profissionais que avalizem uma convivência 

harmônica, em permanente contato e comunicação, mas também necessitam do 

afastamento das mesmas devido à necessidade de buscarem trabalho remunerado para 

garantirem a sobrevivência. 

 Sabe-se que a administração exercida com primor, profissionalismo e organização 

orçamentária pode causar elevados níveis de satisfação pessoal, material e profissional, pois 

através deles um indivíduo pode expressar todo o seu potencial humano, mas é necessário 

que se vislumbre uma situação que nem sempre se detecta com facilidade: a situação de 

uma pessoa se tornar um “workaholic” (SCOTT, et al, 1997).  

 Assim, uma sociedade formada por pessoas mais estruturadas social, financeira, 

educacional, digital, e etc..., certamente, obterá um nível de qualidade na formação de 

administradores ou demais profissionais, ligados à sustentabilidade e às ações no trabalho 

que visem à evolução socioambiental. 

 Desta maneira, percebe-se que a formação de graduandos em administração está 

diretamente relacionada à, primeiramente, uma formação pessoal concedida numa família 

reestruturada, consequentemente no meio social, acadêmico, profissional e demais 

contextos em que os mesmos se relacionarem.  

 A responsabilidade social não é filosofia, técnica, modismo, gestão, ideologia, mas 

estratégia empreendedora que transforma as organizações, fazendo com que ela se torne 

mais competitiva, dinâmica, transparente, humana e ética. Afinal, são por meio destes 

requisitos que as organizações conseguem o retorno financeiro como um lucro social. 

 Numa dimensão ambiental, sabe-se que o planeta está mobilizado para uma questão 

de suma importância, a sobrevivência da própria espécie humana e a garantia de que esta se 

reproduzirá com gerações subseqüentes mais organizadas e evoluídas dos que as atuais, 

pois pode-se observar que alguns países desenvolvidos já existem uma desproporção entre 

o número de pessoas idosas e em idade precoce.  
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O meio ambiente não tem capacidade de auto-renovação como se pensava 

antigamente, emerge dessa proposta a idéia de preservação onde não mais se pode adotar 

uma política extrativista, considerando o meio ambiente como uma fonte inesgotável de 

matéria prima.  

 Interessante mostrar que no mundo corporativo a necessidade de maior 

conscientização ambiental faz surgir uma série de novos termos, especialmente, a 

sustentabilidade. Numa perspectiva, administrativo-empresarial a construção de um 

negócio sustentável continua sendo um enorme desafio.  

A possível fórmula do sucesso, se é que se pode considerar que esta exista, passa por 

incluir a questão ambiental nas políticas de governança corporativa como mecanismo de 

controle e de iniciativas imprescindíveis ao desenvolvimento mais equilibrado da sociedade 

ambiental. 

Projetos sustentáveis se mostram procedentes diante do conjunto de diretrizes 

socioambientais usadas por instituições financeiras para a concessão de financiamentos. 

Pois, as concessões às empresas que promovem a Sustentabilidade vêm sendo reconhecidas 

junto às grandes agências internacionais e nacionais de investimento. 

 

A Responsabilidade Socioambiental corresponde a um compromisso de 
empresas que atuam na vanguarda, atendendo à crescente conscientização da 
sociedade, principalmente nos mercados mais maduros. Diz respeito à 
necessidade de revisar os modos de produção e padrões de consumo vigentes de 
tal modo que o sucesso empresarial não seja alcançado a qualquer preço, mas 
ponderando-se os impactos sociais e ambientais decorrentes da atuação 
administrativa e negocial da empresa (ETHOS, 2008, p. 1).  

 

 A Responsabilidade Socioambiental provém de uma considerável demanda de 

mercado, onde os consumidores passam a delimitar a escolha de seus produtos em 

conformidade com a responsabilidade das empresas numa dimensão social e ambiental.  

 

A Sustentabilidade pretende refletir uma política e estratégia de 
desenvolvimento econômico e social contínuo, sem prejuízo do ambiente e dos 
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recursos naturais, de cuja qualidade depende a continuidade da atividade humana 
e do desenvolvimento (BENI, 2008, p. 2). 

 

A inter-relação entre a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental é 

bastante complexa, especialmente por integrar variantes emergentes da atualidade. Em 

geral, as investigações mostram que a administração se faz presente na história da 

sociedade sempre criando fusões promissoras; assim, espera-se desta aproximação uma 

integração. 

 

Ver o todo nas partes e vice-versa, discernir a rede de relações presentes nos 
ambientes naturais e construídos pela humanidade abre caminho para uma 
reflexão mais abrangente e inclusiva das questões humanas e ambientais. 
Cultivar um pensamento dialógico que busca reunir preservando a diferença. 
Essa nova forma de olhar o mundo pressupõe que se leve em conta relações, 
encadeamentos, complementaridades, oposições, contextos, ritmos e 
significados presentes no real cotidiano (CATALÃO, 2002, p. 87).  

 

Além disso, a responsabilidade socioambiental deve gerar bons resultados para a 

sociedade de forma a promover a constante interação política com objetivo de fomentar o 

desenvolvimento. Ainda, consolidar estratégias socioambientais comprometidas com o 

desenvolvimento sustentável, o respeito aos distintos ecossistemas e à dignidade humana 

(DEMAJOROVIC, 2003).  

Numa prospecção integradora, mais orientada pela responsabilidade observa-se que 

a integração das relevantes temáticas - sustentabilidade e responsabilidade socioambiental - 

está sendo objeto de preocupação devido ao desenvolvimento de ações variadas na 

sociedade moderna.  

A sustentabilidade é uma realidade concreta de desenvolvimento pelo fato de 

congregar inúmeras variáveis sociais. Estas variáveis – políticas, sociais, econômicas, 

ambientais e educacionais - vêm fazendo com que os projetos e programas se 

redimensionem e se desenvolvam com maior propriedade. 
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A sustentabilidade se desenvolve aliada com a importância da disseminação da 

maior conscientização socioambiental, fundamentada na responsabilidade e 

comprometimento socioambiental. 

Enfim, precisa-se pensar numa administração que contemple o desenvolvimento de 

forma que todas as supracitadas variáveis da sociedade possam, integralmente, compor as 

necessidades de um crescimento mais equilibrado e, consequentemente, proporcionar 

melhores condições de vida para todos.  
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2.1 A EVOLUÇÃO DAS CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

A verdadeira dificuldade em mudar o curso de qualquer empresa não reside no 
desenvolvimento de novas idéias, mas em escapar das antigas (KEYNES, 1971, 
p. 49). 

  

A historicização da administração iniciou-se 5.000 a.C., na Suméria, quando se 

procurava melhorar a maneira de resolver problemas práticos, exercitando assim à arte de 

administrar (DRUCKER, 2000). 

 Na evolução histórica da administração, duas instituições se destacaram: a Igreja 

Católica Romana e as Organizações Militares. Assim, a Igreja Católica Romana pode ser 

considerada a Organização Formal mais eficiente da Civilização Ocidental. Numa outra 

dimensão, as Organizações Militares evoluíram das displicentes Ordens dos Cavaleiros 

Medievais e dos Exércitos Mercenários dos Séculos XVII e XVIII até os tempos modernos 

com uma hierarquia de poder rígido e adoção de princípios e práticas administrativas 

comuns a todas as empresas da atualidade (ROBBINS, 2006). 

 A Revolução Industrial foi o fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e 

da moderna administração no final do século XVIII, XIX e chegando ao limiar do século 

XX. Portanto, esse fenômeno trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais, 

ambientais e políticas. 

 Para Morris; Lewis; Sexton, 1994; Drucker, 2000; Robbins (2008) já no século XX, 

surge Taylor, engenheiro americano, apresentando os princípios da administração científica 

e o estudo da administração como ciência. Logo, ficou conhecido como o precursor da 

teoria da administração científica. Na Administração científica de Taylor a organização era 

comparada a uma máquina. 

 Sob outro prisma, estudiosos das ciências administrativas consideram que as 

propostas pioneiras racionalizadas por Taylor deram bases para o advento do TQC (Total 

Quality Control), ocorrido ao longo do Pós-Guerra (MORRIS; LEWIS; SEXTON, 1994; 

DRUCKER, 2000; ROBBINS, 2008). 
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 No mesmo período, o francês Fayol, criava a Teoria Clássica da Administração, a 

qual enfatizava a Estrutura Formal de empresa e a adoção de princípios administrativos 

(Planejar, Comandar, Organizar, Controlar e Coordenar - PCOCC) pelos altos escalões 

(MORRIS; LEWIS; SEXTON, 1994). 

 Na década de 40, Mayo, criador da teoria das relações humanas e mais 

recentemente, com novas idéias, com o nome de teoria do comportamento organizacional, 

suscitou o movimento de reação e de oposição à teoria clássica da administração, com 

ênfase nas pessoas. Daí, a necessidade de humanizar e democratizar a administração, o 

desenvolvimento das chamadas ciências humanas - Psicologia e Sociologia (DRUCKER, 

2000).  

 A partir de 1950 foi desenvolvida a teoria estruturalista, preocupada em integrar 

todas as teorias das diferentes escolas acima enumeradas, que teve início com a teoria da 

burocracia de Max Weber, que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios 

aos objetivos (fins) para que se obtenha o máximo de eficiência (MORRIS; LEWIS; 

SEXTON, 1994). 

 Convém citar ainda, a teoria dos sistemas desenvolvida a partir de 1970, que passou 

a abordar a empresa como um sistema aberto em contínua interação com o meio ambiente 

que o envolve e a teoria da contingência, desenvolvida no final da década de 1970. Para 

essa teoria a empresa e sua administração são variáveis dependentes do que ocorre no 

ambiente externo, isto é, à medida que o meio ambiente mude também ocorre mudanças na 

empresa e na sua administração, como consequência (DRUCKER, 2000; ROBBINS, 

2008). 

 Assim sendo, os princípios fundamentais das Teorias de Taylor, Fayol, Mayo e 

Weber foram e serão sempre os pilares da evolução e do desenvolvimento da ciência da 

administração e que têm motivado e impulsionado os estudos, pesquisas, trabalhos e obras 

dos seus seguidores até os nossos dias (MORRIS; LEWIS; SEXTON, 1994). 

 O final do século XX e início do século XXI vêm acompanhados de muitas 

transformações, questionamentos e desafios sociais e econômicos; logo, assiste-se a 
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reordenação capitalista; a volatilidade dos capitais; o crescimento vertiginoso das 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC); a escassez de empregos; as 

obsolescências precoces do conhecimento, exigindo que sejam repensados os modelos de 

regulação da sociedade e das organizações e, por consequência, criando novas demandas 

em termos de formação de pessoal qualificado para enfrentar os novos tempos: a era da 

sustentabilidade (MARUJO, 2009). 
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2.2 A FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR 

 

 A administração é a ciência que mais se faz presente à prospecção de estratégias 

para o crescimento de organizações e instituições em prol do desenvolvimento da 

sociedade. As novas proposições na perspectiva da sustentabilidade vislumbram maior 

visibilidade às empresas, tanto públicas quanto privadas; assim, necessitando que suas 

probidades administrativas estejam sempre fundamentadas nas ciências e seus respectivos 

conceitos científicos. 

 A sociedade está orientada pelo mercado e o mercado pela crescente demanda de 

negócios sustentáveis; logo, a sustentabilidade passa a ser um bom negócio. O 

administrador deste século precisa estar consciente do quanto suas ações precisam gerar 

lucros; mas, o entendimento de lucro deve ser repensado de forma a privilegiar o 

desenvolvimento, simultâneo, das variáveis socioambientais: política, social, econômico, 

ambiental e educacional devendo ser estes avanços socializados para as variadas camadas 

sociais com maior equidade. 

 É um imperativo, às instituições formadoras a ampliação das condições formativas 

profissionais. Pois, considera-se que para a formação intelectual, instituições de ensino 

precisam repensar as formas de assimilação dos conteúdos científicos.  

 Outra condição necessária à formação é a necessidade de privilegiar ações e práticas 

sustentáveis, pois as tomadas de decisões devem estar consonantes com os valores humanos 

e com a constante capacidade criativa, crítica e reflexiva para lidar com os desafios da 

profissão.  

 Há tempos, observa-se o quanto a era da informação vem demandando necessidades 

para que os administradores atendam as constantes surpresas e desafios, sobretudo, numa 

perspectiva organizacional. Cada vez mais se necessita de uma formação de graduandos 

que os possibilitem pensar a administração na perspectiva da sustentabilidade. 
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 Faz-se procedente a preocupação dos conselhos federais e regionais de 

administração em relação ao tema: sustentabilidade. Assim, observa-se que a grande 

maioria dos eventos da área de administração - nos últimos anos - está sendo norteada pela 

mesma temática descrita anteriormente. Estas temáticas estão se fazendo, quase que, 

obrigatoriamente, presentes nos grupos que compreendem os distintos eventos, não 

diferente também vem acontecendo com a temática: Ensino e Pesquisa em Administração. 

 O Conselho Federal de Administração (2010) durante todo o período de 2008 a 

2010 promoveu e/ou apoiou, oficialmente, dezenas de eventos sobre Administração e suas 

distintas áreas. Desses eventos, em torno de 40% pelo menos, proporcionou discussões 

sobre o ensino de administração e suas respectivas integrações com as novas necessidades 

administrativas nacionais. No concernente, aos eventos que tinham como temas norteadores 

a Sustentabilidade foram 24%. Ainda, mais 18% integraram a importância do ensino da 

administração na perspectiva da sustentabilidade (CFA, 2010).  

 Dessa forma, constata-se que a preocupação com a contínua performance do ensino 

de administração e a preocupação com a sustentabilidade está cada vez mais sendo objeto 

de reflexão às ciências administrativas. Também é importante mencionar que independente 

dos temas dos eventos, quando os mesmos tinham cunho acadêmico-científico, os eixos 

temáticos sempre compreenderam: o ensino da administração e da sustentabilidade. 

 O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ, 2008) em 

plenária no mês de setembro de 2008 concedeu a criação da Comissão Especial de 

Desenvolvimento Sustentável com a intenção de prover maiores reflexões para os 

administradores sobre a temática (CRA-RJ, 2008). 

 Em uma época de intensa complexidade organizacional, constantes incertezas na 

gestão de recursos – humanos, materiais e financeiros – o ambiente mercadológico 

globalizado e pró-ativo vem se fazendo necessário para se compreender melhor a 

administração e tal volatilidade de novidades globais para se entender tais desafios como 

compromissos com o progresso da sociedade. 
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 Há uma necessidade de se estabelecer para o processo formativo condições que a 

pesquisa seja um componente fundamental para o desenvolvimento da atividade 

profissional. Esta condição é uma situação capaz de demandar competências, habilidades e 

atitudes para a formação dos profissionais.  

 Cabe também sinalizar que a formação não é somente um problema de apropriação 

ou construção de conhecimentos teóricos pensados para a prática, e sim, um processo de 

pensar e intervir na prática sempre com fundamentação em referências que contém 

visibilidade para os contextos de pesquisa (NÚÑEZ; RAMALHO, 2004).  

 A intervenção na prática torna-se uma responsabilidade e comprometimento ético 

com a administração sustentável e a construção de saberes pelos administradores como 

sujeitos construtores da sua identidade profissional.   

 A investigação também tem como propósito apresentar os conceitos básicos e 

fundamentais da ciência administrativa. Trata-se das premissas que os graduandos em 

administração têm como princípios básicos teóricos e conceituais da administração. Para 

tanto, de forma cronológica, apresentar-se-ão as principais escolas do pensamento 

administrativo, contextualizando-as em seu tempo e espaço e enfatizando o caráter mutável, 

adaptativo e evolutivo da ciência da administração, agora dependendo de ser pensado 

sustentavelmente (ROBBINS, 2006). 

 A formação do graduando em administração deve ser implementada de maneira que 

se possa, no contexto acadêmico-educacional, integrar tais exercícios profissionais de 

natureza teórico-conceitual ao pragmatismo necessário às ações possíveis de serem 

enfrentadas no contexto empresarial real. Logo, defende-se que a formação inicial deve ter 

consistência e fundamentação teórica capaz de subsidiar o futuro administrador para o 

exercício de suas atividades. 

 Sendo assim, considera-se tais possibilidades apresentadas interessantes para a 

formação do graduando em administração, porque uma formação inicial fundamentada 

nestas mencionadas posições, possivelmente, proverão subsídios capazes de proporcionar 
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aos futuros profissionais repensarem seus projetos, tanto de cunho pessoal e social quanto 

de cunho profissional. 

 Nas novas agências formadoras a inovação não ficará mais por conta do conteúdo 

ministrado, mas, da forma da prestação de serviços. Pois, a sobrevivência das instituições 

dependerá da capacidade de se tornarem criadores de oportunidades de aprendizado em 

tempo real e provedores de suporte on-line. O mercado cada vez mais vem norteando o 

desenvolvimento da sociedade (RAMOS, 1997); assim, o seu desenvolvimento vem se 

prospectando intensamente nos produtos, nos serviços e nos conhecimentos. 

 Drucker (2000) foi o primeiro a vislumbrar o que viria depois, nos anos 90: as   

teorias que se voltam para os bens intangíveis, como a gestão do conhecimento e o 

relacionamento com os clientes. Os administradores de conhecimentos serão avaliados e 

valorizados de acordo com sua habilidade de criar, imaginar, julgar e construir 

relacionamentos (DRUCKER, 2000). Ainda, o mesmo autor propõe a seguinte reflexão: 

 

o mercado é definido pela demanda, e não pela oferta. Em relação à 
globalização: ‘todos os homens de negócios têm de estar atentos ao fato de que 
existe uma economia mundial, por mais local e restrito que seja o mercado de 
seus produtos’ (DRUCKER, 2000, p. 58). 

 

 Para Robbins (2006) o desafio da integração com a globalização se apresenta como 

consequência para a administração das organizações: a administração da incerteza. As 

modificações aceleradas, o crescimento das organizações, a concorrência travada por estas 

organizações, o desenvolvimento tecnológico, os fenômenos econômicos da inflação e a 

internacionalização das atividades, exigem novas formas, outros modelos de organização e 

as problemáticas socioambientais, que segundo este autor, devem buscar uma mentalidade 

compatível com os novos desafios do mundo global e local. 

 

O desafio atual de formação do administrador é preparar um profissional para 
atuar como agente transformador, capaz de ajustar-se com rapidez aos avanços da 
ciência e da tecnologia no estabelecimento de uma nova ordem (GUERRA, 2002, 
p. 6). 
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 A formação do administrador deve contemplar novas competências, resiliência e 

responsividade. Por isso, os cursos de graduação de administração devem proporcionar para 

os seus graduandos, em conformidade com o parecer aprovado do CNE sobre as Diretrizes 

Curriculares, ainda mais qualidade durante o processo formativo, como: “ter iniciativa, 

criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, abertura 

às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício 

profissional” (DCNCGA, 2008, p. 13). 

 O desenvolvimento das referidas condições formativas tornam-se mais necessárias 

quando se depara com a crescente competitividade comum do mercado globalizado, 

decorrente das mudanças sociais e econômicas, do redimensionamento dos processos de 

produção e, sobretudo, da necessidade de prever e prover novos estilos de gestão 

empresarial para atender uma sociedade mais ambientável. 

 Propõe-se que novos modelos formativos releguem a formação centrada na 

superespecialização de objetivos quantificáveis que valorizam o conteudismo e o 

mecanicismo e passe a considerar que a formação sustentável torna-se uma condição 

formativa profissional mais generalista, de competências e habilidades múltiplas, 

principalmente, que proporcione a adaptabilidade às iminentes mudanças advindas da 

globalização capazes de atender as demandas e a dinamicidade do mercado.  

 Pois, sabe-se que a formação do administrador é orientada pela incessante 

concepção de maximização de lucros, ou seja, deve atender os acionistas e desenvolver 

ações socioambientais que por sua vez atendem as necessidades da sociedade. A formação 

deve passar a ser norteada pela sustentabilidade e pela responsabilidade socioambiental 

corporativa de maneira que a administração compreenda a organização como um todo, ou 

seja, pertencente ao ambiental. 

 Mediante estas condições formativas busca-se uma maior horizontalização dos 

corpos docente e discente, a qual deve promover sempre o estreitamento deste 

relacionamento com a finalidade de favorecer o processo de ensino e aprendizagem, de 

forma que as partes se complementem. Assim, privilegiando a constante e necessária troca 
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de informações e o desenvolvimento do pensamento e das consequentes ações criativas, 

críticas e reflexivas pertinentes aos conteúdos peculiares à academia e ao mercado global.    

Com estes condicionantes, a formação do administrador deve ser empreendida na 

perspectiva da sustentabilidade tornando-se uma condição necessária para orientar as 

futuras estratégias de empreendimento. O planejamento, o desenvolvimento das atividades, 

o controle e a constante avaliação dos negócios estão mais relacionados às propostas que 

ostentam a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. 

Práticas empresariais sustentáveis vêm sendo cada vez mais intensificadas e aceitas, 

pelo fato da sociedade estar cada vez mais necessitada de propostas que promovam os 

negócios, mas, que também contemplem a qualidade de vida da população; logo, a 

formação deve estar em sintonia com tais necessidades. 

Nessa dimensão, cabe sinalizar que a idéia de crescimento, quase sempre 

fundamentada no lucro, deve ser repensada especialmente durante o processo formativo dos 

novos profissionais das ciências administrativas. Há tempos, vem se entendendo o lucro 

atrelado ao econômico. Entretanto, o lucro deve ser entendido também como político, 

social, ambiental e educacional, ou melhor, o lucro de forma mais sustentável para que a 

sociedade seja a grande beneficiada.  

 Os graduandos em administração devem se formar numa dimensão onde os 

conhecimentos teórico-conceituais pertinentes às ciências administrativas sejam 

orientadores de suas proposições futuras. E assim, integrando todas as áreas 

organizacionais para com as constantes demandas informacionais necessárias à prospecção 

estratégica necessária para o desenvolvimento. 

 Portanto, corrobora-se a relevância por uma formação mais generalista, complexa e 

proativa para os administradores, porque estes futuros profissionais precisam estar 

preparados para lidar cada vez mais com a obsolescência de produtos, serviços e, em 

especial, de conhecimentos.  

A formação também deve harmonizar mais o binômio - sustentabilidade e 

responsabilidade socioambiental – o qual se torna um propulsor à administração 
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contemporânea, precipuamente, quando da previsibilidade e do provisionamento de 

estratégias de desenvolvimento para com a finalidade de favorecer as gerações presente e 

futura.   

 Entende-se que a sustentabilidade é um bom negócio, porque bons negócios no 

mundo contemporâneo devem estar fundamentados por perspectivas sustentáveis que são 

condicionantes indispensáveis para o desenvolvimento empresarial e a administração deve 

perseguir mais estas condições. 

 Finalmente, acredita-se que a formação do administrador deva ser orientada pelas 

necessidades da sociedade e pelas demandas do mercado, assim proporcionando melhores 

condições para que estes futuros profissionais possam atuar nas organizações orientados 

por estratégias mais, tempestivamente, consonantes à demandas da sociedade global. 
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2.3 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Graduação em Administração 

(Anexo A) devem orientar à formação dos graduandos de maneira que os futuros 

profissionais sejam capazes de entender e de empreender políticas, tanto na administração 

pública quanto privada, consonante com as necessidades de desenvolvimento da sociedade 

contemporânea. 

 A tendência da sociedade orientada pelo mercado carece de respostas consonantes 

as suas continuadas demandas. O mercado vem demandando produtos e serviços 

sustentáveis, pois esta já é uma tendência que vem crescendo significativamente.    

 Nessa dimensão, espera-se que as políticas futuras devam ser norteadas por 

condições sustentáveis. Porque, cada vez mais os conceitos administrativos – planejamento 

estratégico e competitividade – estão se relacionando à sustentabilidade e vêm sendo 

entendidos como proposições necessárias à sobrevivência das organizações. 

 Contudo, nas diretrizes em vigor não se encontra proposições que compreendam 

práticas sustentáveis. Entende-se que tais condições estão paradoxais às necessidades de 

uma sociedade mais comprometida com a sobrevivência das gerações presente e futura.  

 Dessa forma, pretende-se que as diretrizes contemplem, de fato, estratégias para que 

os cursos se desenvolvam na perspectiva da sustentabilidade, ou seja, que a ideia sobre esta 

temática seja uma condição, necessariamente, transdisciplinar para o desenvolvimento da 

formação do administrador.  

 O Ministério da Educação vem constantemente repensando as diretrizes das 

graduações; embora, temos por certo que as mudanças efetivas são muito lentas. A 

tendência do ministério é de prover um currículo mais abrangente que possa inter-

relacionar-se com o máximo de áreas de conhecimento, situação que se concretiza com a 

dimensão curricular progressiva à formação do administrador. 
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Não obstante, em relação a estas diretrizes esta condição ainda não é uma realidade. 

O profissional de hoje, indubitavelmente, está sendo formado para atuar 

administrativamente em mercados extremamente competitivos nos quais as políticas 

sustentáveis já são, e serão, cada vez mais, um diferencial.   

O profissional do século XXI necessita ser cada vez mais generalista, sem perder as 

especificidades das graduações. Por isso, os currículos necessitam ser constantemente 

repensados para que, a partir das matrizes curriculares, consiga-se desenvolver maiores 

competências e habilidades nos graduandos de forma a atender as necessidades do mundo 

globalizado. 

Propor diretrizes cada vez mais generalistas torna-se condição fundamental para se 

acompanhar as tendências do ensino superior na sociedade atual. Também, considera-se 

que a possibilidade de desenvolvimento através de intervenções e ações pedagógicas possa 

contemplar a criatividade, a criticidade e a reflexão; assim, passando estas condições a 

serem o eixo norteador da formação. 

Hoje, comemora-se a liberdade sobre o prisioneirismo dos currículos mínimos; 

agora se tem a liberdade do exercício democrático e criativo quando deparam-se com a 

composição das diretrizes curriculares (CFA, 2010). Contudo, a temática - sustentabilidade 

- nas diretrizes ainda não está como condição necessária para a formação do administrador.  

 As Diretrizes Curriculares, numa perspectiva institucionalizada, objetivam assegurar 

às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da carga horária a ser 

cumprida para a integralização dos currículos, assim como na especificação das unidades 

de estudos a serem ministradas. 

 No que diz respeito aos cursos de administração, a institucionalização compreendida 

pela Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005, da Câmara Superior do Conselho Nacional de 

Educação, resolve ratificar as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Administração as quais passam a ser e a conter as proposições orientadoras do referido 

curso (DCNCGA, 2008). 
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 Diante da amplitude da mencionada resolução far-se-ão algumas referências apenas 

às questões, diretamente, relacionadas às necessidades que subsidiarão o melhor 

entendimento da investigação. 

 Sendo assim, apresentam-se partes significantes da referida resolução que 

contempla os seguintes assuntos (DCNCGA, p. 1-2, 2008): Art. 2º - A organização do 

curso de que trata esta Resolução se expressa através do seu projeto pedagógico, 

abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os componentes 

curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema 

de avaliação, o projeto de iniciação científica ou o projeto de atividade, como Trabalho de 

Curso, componente opcional da instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros 

aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de graduação em 

Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, 

abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais (DCNCGA, p. 2, 

2008): 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções institucional, 

política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como 

instrumento para a iniciação científica; 



77 
 

 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

X - concepção e composição das atividades complementares; e, 

XI - inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, projeto de 

iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área teórica-prática ou de 

formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento próprio. 

 No concernente às diretrizes dos cursos de administração, em consonância com uma 

formação proposta para atender as necessidades do mercado, contempla-se através do seu 

Art. 3º uma formação mais ampliada (DCNCGA, p. 3, 2008): 

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado do 

formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais 

e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo 

de tomada de decisão, bem como, para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, 

revelando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e 

adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos 

vários segmentos do campo de atuação do administrador. 

 Não paradoxal às argumentações anteriores - o artigo a seguir, da mesma forma 

apresenta atributos relevantes à formação do graduando em administração, os quais na 

maioria das vezes não são atendidos (DCNCGA, p. 4, 2008): 

Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação profissional 

que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir 

modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar 

conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 

decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 
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III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e 

função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas - presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, assim, expressando-se de modo crítico e criativo 

diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de 

aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu 

exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em 

diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações;  

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 

pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicas e 

operacionais. 

 Atividades complementares são outras problemáticas que obstaculizam o processo 

formativo, especialmente, quando os cursos se desenvolvem apenas nos turnos noturnos, 

onde a carência de tais atividades, muito relevante à formação generalista que se busca, são 

relegadas e ocultadas pela carência de tempo. 

 As referidas diretrizes, no que concernente à formação do graduando em 

administração na perspectiva da sustentabilidade se apresenta fragilizada; porquanto não 

trazer em seus artigos, diretamente, proposições ambientáveis. Sequer compreende em seus 

distintos artigos o termo sustentabilidade e/ou outras respectivas variações.  

 Diante das exposições e reflexões, sobre as normatizações orientadoras do curso de 

graduação em administração, sinaliza-se que as mesmas são dignas de serem repensadas a 
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fim de atender uma formação pessoal e social capaz de prover condições profissionais para 

os administradores projetarem as administrações orientadas pela sustentabilidade. 
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3 CRENÇAS 

 

O marco teórico que fundamenta os estudos das crenças possui suas bases nos 

esforços internacionais - que se iniciaram na década de 80 - com o objetivo de melhorar o 

nível de qualidade e de equidade dos resultados pedagógicos. 

Quando o sistema educacional proporciona a interação com idéias e ações 

fundamentadas em teorias - através da apreensão e compreensão das próprias crenças – 

oportuniza-se a aquisição desta capacidade de modificá-las, já que ao serem descobertas e 

decodificadas, estas apontam uma condição capaz de possibilitar a modificação de suas 

opiniões (ROKEACH, 1981). 

Para tanto, se propunha uma reformulação da educação desde que esta passasse a 

adequar-se às novas exigências do atual momento tecnológico, cultural e social que o 

mundo atravessava a partir da modificação do modelo de ensino, reprodutor e academicista. 

Essa nova ordem educacional passa a exigir nova postura profissional na formação e na 

prática docente fundamentando-se na psicologia cognitiva, a qual colaboraria na 

reconstrução do novo sentido do fazer docente. 

A partir do estudo das crenças é possível compreender os motivos pelos quais as 

pessoas julgam, decidem, elaboram atividades sociais e vivem as suas práticas pedagógicas 

de maneira particularizada e muitas vezes repetidas e acríticas.  

 À agência formadora cabe entender os processos de internalização de 

conhecimentos de si próprios, desvendando-se as histórias de vida docentes e as crenças 

sobre o papel social através de investigações científicas, que as apreendendo, acredita-se 

tornar possível uma modificação das atividades sócio-profissionais. 

As pesquisas cognitivas, portanto, subsidiariam o processo de construção de 

conhecimentos dos professores que passariam a integrar uma formação inicial e continuada 

mediante a reflexão, a “energia e a criatividade - com propósitos de serem compartilhados 
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com os demais - através de práticas renovadas” (GARCIA-HUIDOBRO; COX. p. 14, 

1999,).       

Esta investigação busca entender a relação entre as crenças epistemológica, sociais e 

educacionais de graduandos em administração no contexto da formação inicial.  

Pacheco (1995), distingue dois termos, a atitude e as crenças, definindo que "uma 

atitude é uma totalidade delimitada do comportamento em relação a alguma coisa” (p. 53) e 

a crença é “o componente cognitivo da atitude" (idem). Portanto, as crenças precedem e 

influenciam as atitudes. 

Considera-se que as crenças interferem nas atitudes dos graduandos durante o 

processo educativo, mesmo que estes não possuam consciência plena do papel que elas 

exercem sobre tais ações.  

Diante dessa relação estabelecida entre as crenças e as atitudes, seria importante 

buscar modificar as posições assumidas no seu fazer profissional, desde que estes não 

abdiquem de considerar as crenças como um aspecto relevante para a mudança de 

comportamento.  

Devido à crença não se constituir um aspecto consciente para o indivíduo, há uma 

necessidade de assim transformá-la, através de um processo que por si só se torna 

complexo.  

O ponto fundamental para tornar as crenças transparentes e presentes num nível da 

consciência é a realização de pesquisas que possam apreendê-las, para assim poderem ser 

avaliadas e, se necessário, redimensionadas.  

No que concerne ao processo de modificação das crenças, por se dar em contextos 

sócio-históricos, também pode ser mais eficaz de ocorrer, se realizado coletivamente, 

mediante o questionamento, porque as crenças não são imunes a dúvidas e desequilíbrios 

(RAMOS, 1997).  
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Dessa forma, o processo formativo estabelece  um diálogo entre outros pontos de 

vista, que serviriam de campo enriquecedor para serem realizados estudos elaborados em 

diferentes áreas do conhecimento. 
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3.1 O QUE SÃO CRENÇAS 

 

Nas últimas décadas, têm sido elaboradas algumas definições sobre as crenças, mas 

ainda, não existe um total consenso para o termo crença, nem uma definição padrão para o 

que a designa (PEDERSEN; LIU, 2003); por conseguinte, temos várias definições 

específicas para as diferentes áreas e, mesmo dentro de uma área específica, existem 

diversas denominações. 

Assim, vários estudiosos discutem sobre o conceito das crenças e sobre o fato de 

que elas têm sido foco de investigações nos âmbitos da Educação, da Filosofia, da 

Antropologia, das Ciências Políticas, da Sociologia, da Teologia, da Psicologia e de outras 

áreas do conhecimento.  

Numa perspectiva conceitual a crença vem do grego – doxa e etimologicamente 

vem do latim - credentia - que tem a mesma proveniência epistemológica da palavra: 

opinião, fé e convicção. Logo, por associação às essências das palavras pode-se perceber 

que sua origem emerge de algo bastante subjetivo.  

 

Crenças é na melhor das hipóteses um jogo de escolha do jogador. Eles viajam 
disfarçados e muitas vezes sob pseudônimo, atitudes, valores, julgamentos, 
axiomas, opiniões, ideologia, percepções, concepções, sistemas conceituais, 
preconceitos, alienações, teorias implícitas, as teorias explícitas, teorias pessoais, 
processos mentais internos, estratégias de ação, regras de prática, princípios 
práticos, perspectivas, repertórios de compreensão e estratégia social, para citar 
apenas alguns exemplos que podem ser encontrados na literatura (PARAJES, 
1992, p. 309). 

 

A crença é uma particularidade da espécie humana porquanto proporcionar, 

inconscientemente, a transmissão de tamanha subjetividade (ROKEACH, 1981).  

Numa dimensão epistemológica a crença compreende a particularidade do 

conhecimento, ou seja, mesmo que a ciência não a explique, num contexto social acredita-

se que tal pensamento seja verdadeiro.  
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As crenças não são fundamentadas, necessariamente, num sistema de ideias lógicas, 

pois nossa mente é composta por uma infinidade de crenças, as quais são armazenadas nas 

profundezas do nosso inconsciente.  

As crenças são pessoais, porquanto, cada um possuir as suas próprias; mas ainda 

existem as crenças universais que são comuns a todos que compartilham distintos contextos 

socioambientais. 

 Crenças são sentimentos e convicções de certeza sobre situações cotidianas, de 

modo geral são afirmações pessoais, compreendidas através de diversificados contextos 

sociais, as quais são consideradas em diversas situações como procedentes e verdadeiras. 

As crenças são valorizações subjetivas e também coletivas que são compostas 

mediante de situações comuns concernente à convivência na sociedade. As crenças em 

muitas situações são inconscientes, mas afetam nossas próprias percepções, ainda, dos 

grupos que compartilham dos mesmos contextos. 

Há uma tendência das pessoas pensarem que suas crenças são universais e 

compartilhadas por todos. Contudo, as crenças a partir dos seus sistemas e dos seus valores 

possuem características exclusivamente pessoais e, sendo dessa forma, em muitas situações 

são completamente diferente das demais (ROKEACH, 1981). 

As crenças nos remetem sempre a acreditar que o que pensamos é algo verdadeiro e 

que independe de quaisquer comprovações científicas (BARCELOS; ABRAHÃO, 2006), 

por serem construídas em contextos sociais, onde imperam o conhecimento do senso 

comum tornam-se tão importantes à realização de pesquisas. Muitas vezes o conhecimento 

implícito/tácito é o que proporciona para muitas pesquisas o primeiro passo para o seu 

desenvolvimento (ROKEACH, 1981). 

Rokeach (1981) enfatiza que as investigações sobre as crenças têm servido para 

aumentar a compreensão da estrutura interna dos sistemas de crenças e das condições para a 

sua modificação, ainda “não é possível aprender como controlar, experimentalmente, as 

modificações induzidas nos sistemas de crenças” (p. 17) de modo a obter efeitos 

terapêuticos socialmente desejáveis.  
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A psicologia tem uma tarefa complexa a qual se converte em estruturar o sistema de 

crenças para saber como formá-los e como modificá-los de maneira que conhecendo essas 

crenças poder-se-á proporcionar o aumento da felicidade e da liberdade do indivíduo e da 

sociedade (ROKEACH, 1981). 

Para Woods (2003) as crenças são compreendidas, geralmente, como processos 

inconscientes dos pensamentos organizados; para tanto, são inconscientes e resultam em 

consideráveis dificuldades de identificação. 

 A nossa vivência da realidade converte-se numa representação, ou seja, numa 

elaboração mental de nossa convivência. Esta situação faz com que a nossa vida seja uma 

intensa e constante representação de expectativas e variadas alternativas.  

Para Rokeach (1981) o que se vive e da maneira que é possível viver passa a ser um 

fator dependente das representações e das elaborações intrínsecas à nossa representação 

mental e do nosso comportamento, para o mesmo autor as crenças constituem-se numa das 

variáveis capazes de influenciar os comportamentos das pessoas.   

 Nessa perspectiva, por intermédio do nosso sistema de crenças e valores é que se 

busca a composição significativa e coerente do nosso modelo de mundo, por conseguinte, 

este é o modelo de mundo que nos conduz a sua profunda vinculação (ROKEACH, 1981).  

 Não obstante, quando se questiona uma de nossas crenças há possibilidade de uma 

desestabilização de todo nosso sistema de crenças pelo fato da interação sistêmica, fator 

este capaz de afetar tais crenças e, ainda, fragilizar todas as outras crenças que derivam ou 

estão relacionadas com as mesmas. Tal condição pode contribuir para o entendimento de 

sermos tão inquietos quando da nossa intenção de mudanças em nossas crenças. 

 As crenças são conhecimentos intrínsecos aos variados contextos sociais e culturais, 

as quais são produzidas pela inter-relação das pessoas que compartilham esses ambientes. 

Tal convivência proporciona a formação de novos conhecimentos, fator que permite 

afirmar que os mesmos não são desprovidos de teorias e conceitos; embora, não do quanto 

necessitam para prover desenvolvimento cognitivo pessoal, social e profissional.  
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Nessa perspectiva, as crenças são, sim, necessárias para se entender esses contextos 

a partir do pensamento dessas pessoas, ou seja, a partir do pensamento dessas pessoas 

consegue-se ter o entendimento sobre os contextos socioambientais variados.  

 Ainda, as crenças serão entendidas como condições expressivas para se 

compreender como pensam os graduandos em administração sobre a emergente e 

necessária temática – sustentabilidade – para o desenvolvimento permanente da sociedade 

contemporânea. 

A psicologia social quando se refere às crenças utiliza-se dos termos conhecimento 

do senso comum, implícitos, tácitos ou populares ao se referir ao conhecimento não 

refletido que se possui e, consequentemente, norteia as práticas sociais.  

Propõe-se nesta investigação, em consonância com Rokeach (1981), clássico e 

referência no estudo sobre os sistemas de crenças, uma proposição das mais heurísticas da 

Psicologia Social a qual se posiciona sob orientação cognitivista. 

 

Um sistema de crenças pode ser definido como tendo representado dentro de si, 
organizado de alguma forma psicológica, mas não necessariamente lógica, cada 
uma e todas as crenças incontáveis de uma pessoa sobre a realidade física e 
social. Por definição, nós não permitimos que as crenças existam fora do sistema 
de crenças (ROKEACH, 1981, p.2). 

 

As crenças não podem ser diretamente observadas; entretanto, podem ser inferidas 

de maneira que os artifícios psicológicos disponíveis nas mais variadas formas, as quais se 

consideram possíveis de serem investigadas na particularidade de ambientes sociais, se 

tornem fatores que possibilitam a apreensão do pensamento a fim de favorecer o processo 

para se compreender mais as ações. 

Dessa maneira, a psicologia tem a função de entender mais por intermédio das 

pesquisas sobre a estrutura dos sistemas de crenças, para propor uma nova formação e 

talvez uma modificação de modo que esses sistemas redimensionem a felicidade e a 

liberdade do indivíduo, Assim, buscando que as crenças possam se propagar de contextos 
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socioambientais específicos para contextos mais amplos que possuem maior visibilidade 

(ROKEACH, 1981). 

Define-se como crenças as construções mentais realizadas através das conexões 

mentais que constituem suficiente validez, veracidade e credibilidade da linha de 

pensamento e de condutas pertinentes a determinado sujeito, concedendo-lhe uma 

identidade (HARVEY, 1986; KITCHENER, 2002; SIGEL, 1985). 

Para Pajares (1992) as crenças apresentam um rol adaptativo, ao facilitarem para as 

pessoas sua definição a respeito do mundo e de si mesmo. Ainda, a utilização de uma 

estrutura adequada de conhecimento sobre certas temáticas sustenta a recorrência às 

crenças, como figuração de suas limitações, problemas e inconsistências.  

Estas crenças passam, então, a serem formadas através das interações realizadas 

pelos integrantes da pesquisa, que as relacionam com o que pensam, considerando-as 

constituídas enquanto verdade a partir de tudo o que se relacione ao seu próprio mundo e 

consigo próprios. Assim, constróem-se modelos explicativos que podem conter vários 

níveis de complexidade utilizados para solucionarem problemas simples ou complexos. 

As crenças serão entendidas como objeto de estudo da psicologia social, elas são, 

muitas vezes, confundidas com atitudes, valores, julgamentos, opiniões, ideologias, e assim 

por diante (PAJARES, 1992).  

Nessa dimensão, também assume que as crenças são inferidas a partir de uma 

situação que está sendo experimentada por um indivíduo. Supõe-se também que as crenças 

são dependentes do contexto (COONEY; SHEALEY; ARVOLD, 1998) e são elaboradas a 

partir de intensidades diferenciadas. 

Enfim, destaca-o que Pajares (1992) conclui tais definições quando cita serem as 

crenças, em geral, instrumentos utilizados pela pessoa para definir as tarefas e selecionar as 

ferramentas cognitivas com as quais interpretará, planejará e tomará decisões. 

Desta forma, torna-se importante entendermos como se formam as crenças. 
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3.2 COMO SE FORMAM AS CRENÇAS 

 

Há tempos, observa-se que as crenças se formam a partir de ideias que são 

consideradas procedentes sobre situações que se acredita serem necessárias para se 

confirmar nossas próprias experiências. Assim, a verdade que se ostenta a nosso próprio 

respeito deriva-se de opiniões recebidas do mundo exterior. 

Numa compreensão mais generalizada sobre as crenças, com o intuito de se buscar 

o entendimento sobre a sua formação em toda a sua amplitude, a qual surge de condições 

cotidianas peculiares de nossas atividades pessoais e socioambientais e, ainda, que ocorrem 

sobre as mais diversificadas situações globais/locais inerentes à nossa convivência na 

sociedade e/ou em seus distintos contextos. Mostramos na sequência a relevância desta 

proposta para nossa investigação.  

Diante das supracitadas dimensões, observa-se que as crenças se inter-relacionam 

com a educação e com a infância, quando se formam; pois, a convivência com os familiares 

diretos orientam nossas concepções de forma que os seus ensinamentos por intermédio de 

suas palavras e/ou de suas ações vão formando nossas crenças sobre a vida (ROKEACH, 

1981). 

Esta formação se dá pela observação, tanto pela audição quanto pela visão, assim 

compreende-se que tais fatos e situações se convertem em condições possíveis de serem 

entendidas como orientadoras para a nossa vida, as quais vão se convertendo em crenças e, 

consequentemente, vão sendo materializadas (PAJARES, 1992). 

Tal condição mostra a importância de melhor conhecer e, sobretudo, ter consciência 

dos pensamentos que nos abordam a todo instante, assim como, dos contextos e situações 

que tais pensamentos estão ocupando em nossa mente e em nosso inconsciente (PIZAÑA, 

2007).    

As crenças são determinantes em nossas perspectivas de crescimento pessoal e 

profissional; pois, somos guiados pelas nossas crenças. Por isso, conviver com situações 
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diárias expressivas para nossa formação faz-se pertinente para a formação de nossas 

próprias crenças. 

Para alguns autores que pesquisam sobre as crenças, quando estas são internalizadas 

de forma sólida e consciente em nossa mente, todas as demais situações que não estejam 

relacionadas às mesmas, dificilmente, são absorvidas de maneira a adicionar valores às 

mesmas (ROKEACH, 1981; PARAJES, 1992; BARCELLOS, 2007b).  

As crenças nessas dimensões se mostram como forças consistentes dentro de nossa 

conduta socioambiental. Para tanto, considera-se que as crenças nos proporcionam acreditar 

realmente em nossas concepções, ou seja, acreditar em algo e buscá-lo para se converter 

numa condição capaz de ser realizada.  

Partindo desta proposição, acredita-se que nossas crenças podem compor, 

influenciar e inclusive determinar nossa condição de desenvolvimento cognitivo e social, 

nossa visão sustentável, nossa criatividade, nossa criticidade e nossa capacidade de reflexão 

sobre a nossa própria condição de empreender atividades com mais responsabilidade 

socioambiental. 

A formação das crenças vai se consolidando em direção dos conceitos já arraigados 

dentro do seu próprio sistema (ROKEACH, 1968), com a intenção de melhor entender esse 

processo de composição de crenças porque as mesmas se formam sobre nossa convivência, 

nossas falas e maneiras de crer e ver as outras pessoas em distintos contextos. Nossas 

crenças se desenvolvem a partir de tudo que é vivenciado e acredita-se ser favorável ao 

nosso crescimento como ser humano. 

Destacando-se a função cognitiva que cumprem as crenças, Nespor (1987) as 

descreveu como idéias que definem as áreas, e prescreveu uma dimensão do processamento 

cognitivo necessário para entender esta função. 

Para Nespor (1987) as pessoas usam o pensamento estratégico do terceiro nível 

(controle, meta-cognição) para determinar as ferramentas cognitivas a fim de enfrentar a 

tarefa, e neste momento as crenças jogam um rol importante, ao determinarem a natureza 

da tarefa ao se definir o problema. 
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Kitchener (1983) propõe um modelo de três níveis para explicar o modo como as 

pessoas se aproximam dos problemas complexos para explicá-los: os dois primeiros níveis 

correspondem respectivamente à cognição e à meta-cognição, assim, se decide quanto aos 

processos de conhecimento e aos processos de controle dos mesmos; ao resolver problemas 

complexos, sem maiores problemas, se coloca em jogo um outro nível, através do qual se 

monitora a natureza epistemológica do problema e o valor da veracidade das soluções 

alternativas. 

Assim se consegue estabelecer critérios do conhecimento válido, do sentido 

epistemológico do mesmo, seus limites e as estratégias utilizadas para identificar as formas 

recorridas para se efetivar a solução de possíveis problemas escolhendo-se as mais 

adequadas. Ao se chegar neste nível se define a natureza da tarefa a ser realizada. 

As crenças a partir de seus diferenciados processos de composição, são 

internalizadas, seja de forma consciente, ou seja, de forma inconsciente, mostrando- se 

importantes para serem entendidas quando do seu desenvolvimento. Compreender este 

processo passa a ser uma condição expressiva para apreender e compreendê-las em seus 

contextos de formação. 

Nossa mente é composta por uma infinita quantidade de crenças armazenadas na 

profundeza do nosso inconsciente. São crenças pessoais, isto é, cada um tem a sua e outras 

crenças universais que são comuns a todos nós. 

Segundo Rockeach (1968), um sistema de crenças contem representadas todas as 

crenças de uma pessoa acerca da realidade física e social, organizadas de uma forma 

psicológica e não necessariamente lógica. Assume-se assim três pressupostos para esta 

organização: 

1. Que as crenças diferem quanto à intensidade e o poder: 

2. Que variam de uma dimensão de centralidade-marginalidade, entendendo a 

centralidade em termos de interconexões com outras crenças; 
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3. e que a maior centralidade da crença, maior resistência cognitiva ou troca da 

mesma sugerem o que irá determinar e compreender as conexões funcionais 

entre crenças de distintos níveis para poder ajudar a estabelecer a 

centralidade de algumas crenças e facilitar a compreensão das 

inconsistências desde esta perspectiva. 

O estudo sobre as crenças busca resgatar a sua importância às pesquisas nas 

ciências, provindo da racionalidade das ciências naturais e das ciências sociais aplicadas – 

especificamente no curso de administração - com a intenção de mostrar o quanto favorecem 

as investigações em diferentes áreas de conhecimentos; embora, ainda sejam relegadas 

pelas pesquisas nas ciências mais tradicionais, como: naturais e exatas. 

Atualmente, as pesquisas nas ciências humanas, cada vez mais, estão privilegiando 

estudos desta natureza, porquanto acreditar que antes de desenvolver o profissional, pode e 

deve-se desenvolver e melhor conhecer, o próprio ser humano. 

As crenças e as atitudes dos seres humanos têm seus fundamentos em cinco 

atividades humanas: pensamento, sentimento, cultura, comportamento e a interação com os 

outros. Quando se associa estas variáveis consegue-se conciliar o pensamento oriundo de 

tais crenças para com a demanda das consequentes ações e atitudes (BEM, 1970). 

Para Ajzen e Fishbein (1980) um fator importante sobre as crenças é a necessidade 

de se integrá-las intensamente à necessidade destas serem discutidas, preliminarmente, até 

que sejam definidas as atitudes durante a formação inicial e continuada. Nessa dimensão, 

também, consideram que as crenças compreendem toda estruturação cognitiva fundamental 

para se redimensionar as atitudes. 

Por conseguinte, torna-se necessário serem realizadas algumas análises sobre as 

crenças de administradores para que se conheça quais são as crenças que devem fazer parte 

da formação, a partir do seu período de admissão, porquanto considerar que dessa maneira 

é possível inter-relacionar tais crenças com suas ações práticas.  
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Desta maneira, quando há esta interação – crenças e ações - se ganha bastante em 

termos de relação teoria e prática por ocasião da efetiva atuação profissional, 

especialmente, por ocasião do processo formativo em sua fase inicial (SADALLA, 2004).   

Barcelos e Abrahão (2006) sinalizam que a atual situação relevante para o avanço 

das pesquisas sobre as crenças seria o fato de se constatar que inexiste a consideração sobre 

a importância das crenças e a consequente subestimação da complexidade delas, tanto pela 

literatura quanto pelos próprios docentes, o que não deixa de ser um fator que fragiliza o 

desenvolvimento dos estudos sobre as crenças. 

Pensar as crenças e os valores que são peculiaridades da subjetiva atividade 

humana, propicia transformar numa utopia o campo da formação de maneira a mostrar o 

desenvolvimento formativo quando da contemplação de novas fronteiras que orientam um 

fazer educativo baseado na imaginação, na criatividade, na criticidade e na reflexão. Para 

tanto, tal direcionamento tem como objetivo fazer do centro formativo espaços de 

discussões/debates individuais e coletivos (PIZAÑA, 2007).  

Na visão de Breen (1980) os maiores problemas nas investigações das crenças se 

concentram na ausência das pessoas agirem em função de suas próprias crenças. As teorias 

sociológicas da ação ainda não possuem força suficiente para sustentar a relevância das 

pessoas manterem a sua opinião sobre o que fazer.  

Finalmente, conhecendo-se as crenças e a partir dessa fase acrescenta-se a 

possibilidade de desenvolvê-las em prol do próprio processo formativo favorecendo ainda 

mais à formação dos futuros administradores, elevando-se assim o próprio status quo. 
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3.3 AS CRENÇAS E A FORMAÇÃO DO FUTURO ADMINISTRADOR 

 

As discussões acerca da importância dos estudos das crenças para a formação inicial 

e continuada dos futuros administradores de empresas se fazem necessárias.  

Para Parajes (1992) a evolução dos estudos sobre as crenças tem sido causada por 

problemas de definições, frágeis conceituações e pelas diferentes maneiras de se 

compreender as crenças, suas convicções e a sua estruturação.  

Clark e Peterson (1986) defendem ser o comportamento do ser humano influenciado 

pelos seus processos de pensamento por ocasião de seu processo formativo. Diante dessas 

proposições, defende-se a significação social da atividade formativa em distintos contextos 

como meta às contribuições da psicologia social (ASBAHR, 2008).  

Para tanto, as investigações intrínsecas à cognição humana têm procurado captar a 

melhor situação a partir da maneira que as pessoas pensam, interpretam, percebem e vivem 

no mundo. Pois, observa-se que pesquisas sobre a natureza e o desenvolvimento do 

pensamento cognitivo humano estão relacionadas a tipos diferenciados do desenvolvimento 

de tal sistema.  

Tal situação é percebida quando se acredita que o conhecimento é construído 

durante as interações entre os indivíduos em sociedade, desencadeando o aprendizado. 

Logo, o processo de mediação se estabelece quando duas ou mais pessoas cooperam em 

uma atividade, possibilitando uma reelaboração das situações em questão (VYGOTSKI, 

1998). 

Nessa mesma direção, observa-se que a mediação contextualizada em ambientes 

sociais vem sendo, progressivamente objeto de estudo de variados tipos de investigação 

inerentes ao comportamento social e organizacional, como: 
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O desenvolvimento recente nos estudos da ciência cognitiva, afirma que esses 
estudos apontam para a origem da cognição na interação social moldada por 
processos culturais e sociopolíticos (WATSON-GEGEO, 2004, p. 338). 

 

Entende-se que a cognição é um elemento interativo que se relaciona ao processo 

pelo qual um simples significado avaliativo surge de um resultado da combinação de dois 

estímulos e cada um com o seu significado separado contribui para melhor compreender a 

influência dos contextos, quando da inter-relação social, na formação das concepções 

humanas. 

As crenças, portanto, possuem um status similar para semelhantes palavras como 

hábito e percepção na teoria psicológica. No entanto, cada um desses termos podem ser 

utilizados como um substantivo, assim como, se referem aos substantivos como uma 

entidade; mas, também, como aspectos de funcionamento psicológico, como por exemplo: 

aprendendo, percebendo ou acreditando. Tal proposição quando entendida dessa forma 

pode obstaculizar o desenvolvimento de investigações a partir deste entendimento sobre a 

mencionada categoria (SCHEIBE, 1970).    

Na percepção de Leffa (1991) as investigações sobre as crenças devem 

redimensionar a ação do futuro profissional, que na maioria das vezes, deixa de partir do 

seu próprio ponto de vista e da sua experiência pregressa. 

Sob outro enfoque, as autoras Barcelos e Abrahão (2004) apresentam as crenças 

como fator preponderante à interação dos corpos docente e discente; assim, defendem que 

este relacionamento quando adicionado a fatores contextuais e orais, podem influenciar nas 

crenças e na prática dos professores. Pois, consideram que esta deveria ser uma relação 

norteadora do cotidiano formativo que deve se fazer sempre presente. 

Quando se utiliza adequadamente a estruturação do conhecimento se recorrem às 

crenças (saberes científicos); todavia, estas possuem algumas limitações e inconsistências 

(SOTO, 2008).  
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Para que haja o entendimento inerente às relações entre cognição e ação, a qual 

Rokeach (1981) considera um ponto inicial para inúmeras inquietações, acredita-se que 

haja necessidade de se aprimorar as formas de apropriações sobre as crenças. 

Na intenção de agregar valores à temática e facilitar o entendimento sobre o tema 

torna-se necessário aprofundar-se no universo das crenças, especialmente, quando se busca 

a melhoria da formação do futuro profissional de administração.  

Busca-se, assim, através da investigação científica apreender as crenças dos 

estudantes do curso de administração, durante a formação inicial dos mesmos, para 

colaborar com a elevação do nível de tal formação, consequentemente, quando estes 

ingressarem em seus trabalhos, talvez e inclusive, como docentes, conseguirão abordar os 

conceitos relativos às mesmas de forma que a integração cognição – pensamento e ação – 

se faça presente. 

Dessa maneira, para que se propicie maior entendimento faz-se necessário 

estabelecer e destacar que as relações entre as ações - pensar e agir - ainda, durante a 

formação inicial do futuro administrador converte-se numa condição fundamental para tal 

melhoria da performance profissional. 

Nessa etapa torna-se condição necessária para que possa se tornar objeto desta 

pesquisa apreender o sentido das crenças dos graduandos em administração a respeito do 

que pensam constituir a sustentabilidade e, quando em atividade profissional, estes tendem 

a ser motivados a realizarem uma atividade de ensino-aprendizagem a partir de suas 

crenças, mas com significação diferenciada quando as mesmas forem apreendidas e 

ressignificadas cientificamente. 

Portanto, de acordo com as crenças dos alunos - integrantes do curso de 

administração – acredita-se que estas se refletirão nas atitudes e decisões práticas dos 

mesmos quando elaborarem proposições sobre a sociedade em geral. 

As crenças são relevantes porque ao serem detectadas favorecem à apropriação de 

parte do pensamento acerca de todas as suas concepções (externadas através de suas 

opiniões).  
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  Além disso, os estudos investigativos requerem mais aprofundamento das crenças e 

seu efeito na vida acadêmica (LUNENBURG; SCHMIDT, 1989), na prática de ensino e, 

por conseguinte, no desenvolvimento profissional e, da mesma forma, na preparação das 

novidades provenientes do mundo globalizado, a qual é sem dúvida relevante para a 

formação das concepções e opiniões sobre a realidade (ASTON, 1990) dos estudantes do 

curso de administração. 
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3.4 DIFERENÇAS ENTRE ATITUDE E CRENÇAS 

 

Em relação às atitudes se faz pertinente compreendê-las melhor; assim, a etimologia 

da palavra atitude, originária do latim – aptitudinem – significa “uma maneira organizada e 

coerente de pensar, sentir e reagir em relação a grupos, questões, outros seres humanos, ou, 

mais especificamente, a acontecimentos ocorridos em nosso meio circundante”. (KARDEC, 

1978, p. 7)  

Compreendendo as definições e a relação existente entre atitude e crenças, sinaliza-

se que a atitude é um dos conceitos fundamentais da psicologia social e “as crenças são 

estruturas cognitivas básicas sobre as quais as atitudes se fundamentam”. (AJZEN; 

FISHBEIN, 1980, p. 47) 

As crenças exercem grande influência sobre as ações; todavia, as ações também 

podem influenciar as crenças; embora, esta não seja a única maneira de se entender essa 

relação. (WOODS, 2003) 

As atitudes de um sujeito dependem da experiência que possui da situação, bem 

como, para qual finalidade são realizadas mediante a sua interação com os contextos 

sociais. Logo, pode-se considerar que a atitude também é a predisposição a reagir aos 

estímulos de maneira imprevisível, ou seja, tanto de forma positiva quanto de forma 

negativa, diante de situações atípicas em distintos contextos.  

Com esta visão, entende-se que as crenças se apresentam como fundamentais à 

promoção de mudanças de atitudes já estabelecidas desde que sejam programadas 

conscientemente através de tarefas educacionais efetivas.  

Para Raymond e Santos (1999, p. 8) “as crenças são as ideias fundamentais das 

pessoas a respeito de suas experiências de vida, e afetam diretamente as suas ações”; logo, 

conhecer tais crenças proporciona uma maior visibilidade sobre algumas das necessidades 

possíveis de serem compreendidas em contextos sociais variados, a partir das crenças, com 

a finalidade de redirecionar as ações necessárias. 
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Nesse momento, se faz necessário pressupor que todo e qualquer estímulo tem a 

propriedade de promover a ativação numa pessoa, do seu sistema de crenças. Contudo, um 

estímulo pode ativar, tanto parcialmente quanto totalmente, o sistema de crenças; assim, tal 

ativação está relacionada à profundidade do estímulo. 
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3.5 ESTUDOS QUE APRESENTAM VÁRIOS ASPECTOS DAS CRENÇAS 

 

Sob outro ponto de vista, Barcelos e Abrahão (2006, pp. 22-25) numa 

contextualização atual, observam que os estudos das crenças se concentram em questões e 

aspectos que não se excluem, enquanto categorias, e numa investigação pode-se apresentar 

vários aspectos, como: 

� Investigação de crenças mais específicas: os estudos têm investigado as crenças 

específicas a respeito de diferentes aspectos, como: gramática, leitura, bom 

aprendiz, linguagem lúdica, correção, vocabulário e ensino de vocabulário, 

motivação e oralidade. Esses estudos contribuem para uma compreensão mais 

detalhada a respeito de fatores específicos dentro do processo de ensino 

aprendizagem de línguas e da relação desses fatores com as crenças; 

� Crenças e a sua relação com o contexto e as experiências: Alguns estudos atuais 

começam a se preocupar mais com a influência do contexto e das experiências nas 

crenças e nas ações dos professores ou dos alunos; 

� Crenças e o processo de reflexão: Refletir significa buscar compreender porque se 

faz e como se faz. As crenças exercem papel fundamental na reflexão, sendo à base 

dos questionamentos do professor e do aluno; 

� Crenças e metáforas: Crenças e metáforas são vistas como um processo cognitivo e 

linguístico que une dois domínios, ou espaços mentais em uma só frase linguística; 

� Uso de referenciais teóricos diversos: a incorporação de teorias de diferentes 

teóricos como Bakthin, Vygotsky e Dewey também pode trazer revelações 

importantes tais como as de que crenças tem vozes múltiplas, e fazem parte de 

nossa experiência; 

� Estudos mais longitudinais: A fim de investigar um conceito tão complexo quanto 

crenças, alguns pesquisadores estão fazendo uso de pesquisas longitudinais para 

investigar o desenvolvimento de suas crenças, pressupostos e conhecimentos; 



100 
 

 

� Crenças e identidade: Mostra a inter-relação de suas crenças com a (s) identidade (s) 

categorizada (s) pelas instituições e construídas ao longo de um curso através da 

interação de suas crenças e suas experiências como alunos em um ambiente 

educacional;  

� Foco na instituição educacional pública: Esses trabalhos trazem dados importantes 

sobre tipos de crenças desses professores e alunos e como essas crenças podem 

influenciar suas abordagens de ensino e de aprender; 

� Relação entre as crenças de alunos e professores: Estudos ao invés de analisarem 

somente o professor ou somente o aluno, agora focalizam também a relação e os 

conflitos que podem surgir dessa relação.  

Tais proposições possibilitam adicionar considerações à construção a partir de 

inferências quando do melhor entendimento para a composição das tendências das 

categorias: crenças sobre a sustentabilidade. 

 

As pessoas internalizam inconscientemente as crenças sobre linguagem durante 
a vida toda e assim as crenças sobre o que é linguagem, linguagem adequada e 
assim por diante, variam de indivíduo para indivíduo e são profundamente 
mantidas (WOODS, 2003, p. 186). 

 

A preocupação em sinalizar sobre a importância da relação das crenças com a 

linguagem está na possibilidade desta interação ser uma condição necessária para 

proporcionar, quando da externalização das crenças, as concepções e as conseqüentes 

opiniões sobre as mais variadas situações em questão inerentes às determinadas situações; 

logo, a inter-relação através da linguagem faz-se necessária para se conhecer as crenças.   
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3.6 TIPOLOGIAS DAS CRENÇAS 

 

Esta pesquisa fundamenta-se no estudo clássico de Rokeach (1981) e para isto 

estabelece-se as seguintes tipologias de crenças (1981, pp. 5-9): 

CRENÇAS PRIMITIVAS – CONSENSO: 100% (TIPO A): As crenças mais centrais são 

aquelas aprendidas pelo encontro direto com o objeto da crença (isto é, elas não são 

derivadas de outras crenças) e que são, além do mais, reforçadas por um consenso social 

unânime entre todas as referências de pessoas e grupos. As crenças do Tipo A são 

psicologicamente incontrovertíveis, porque elas são, raramente, quando nunca, sujeitas a 

controvérsias e, consequentemente, tem para si mesmo: Eu acredito e todos os outros que 

puderem conhecê-la acreditariam nela também. As crenças primitivas podem ser 

consideradas como representadas dentro do núcleo mais íntimo do sistema de crenças. As 

crenças primitivas de uma pessoa representam suas verdades absolutas sobre a realidade 

física, social e a natureza do eu; elas representam um subsistema dentro do sistema total no 

qual a pessoa tem os mais fortes comprometimentos. 

CRENÇAS PRIMITIVAS – CONSENSO: ZERO (TIPO B): Nem todas as crenças devem 

sua primitividade à universalização do consenso social. Um segundo tipo de crença 

incontrovertível que envolve diretamente a existência e a auto-identidade é também 

aprendida pelo encontro direto com o objeto de crença, porém a sua manutenção não parece 

depender do fato de ser compartilhada com outros: não há referência de pessoas ou grupos 

do eu que poderiam discutir tal crença. Através da experiência desfavorável em que o apoio 

de autoridade externa é abandonado completamente, algumas crenças primitivas podem ser 

formadas. As crenças que não são compartilhadas com outros são impenetráveis pela 

persuasão ou argumento dos outros. Mesmo que tais crenças possam, algumas vezes, 

tornar-se objeto de controvérsia, elas são psicologicamente incontrovertíveis. 

CRENÇAS DE AUTORIDADE (TIPO C): Crença que força a pessoa a pensar numa 

concepção seletiva de autoridade positiva e negativa; este momento marca o início do 

desenvolvimento de partes não-primitivas no sistema de crenças da pessoa sempre em 
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expansão. Ao interagir com os outros, o repertório expandível de crenças primitivas da 

pessoa é continuamente colocado em jogo e ela então descobre, num dado momento, que 

uma certa crença que antigamente acreditava que era compartilhada com outros, não é mais 

compartilhada. As crenças não-primitivas são concebidas como desenvolvidas fora das 

crenças do Tipo A e como estando num relacionamento funcional com as mesmas. As mais 

importantes dessas crenças primitivas parecem ser aquelas relativas à autoridade positiva e 

negativa – o que os sociólogos chamam de pessoas de referência ou grupos de referência. 

Tais crenças dizem respeito não somente ao que as autoridades podem saber, mas ao que 

elas devem saber. Crenças de autoridade são caracteristicamente controvertíveis porque o 

crente aprendeu que algumas pessoas e grupos de sua referência compartilham a sua crença, 

enquanto que os outros não a compartilham. 

CRENÇAS DERIVADAS (TIPO D): Acreditar na credibilidade de uma autoridade 

específica implica na aceitação de outras crenças vistas como provenientes de tal 

autoridade. Tais crenças são definidas como crenças derivadas e são controvertíveis pelas 

mesmas razões que as do Tipo C o são. As crenças ideológicas, originadas das instituições 

religiosas ou políticas e derivadas de segunda mão, do processo de identificação com a 

autoridade mais do que pelo encontro direto com o objeto da crença, são tidas como crenças 

do Tipo D. Tais crenças derivadas são menos dinamicamente importantes do que as crenças 

a respeito da autoridade e, consequentemente, uma mudança de crença que diga respeito à 

autoridade, ou uma comunicação direta de uma autoridade deve levar a muitas outras 

mudanças nas crenças derivadas desta autoridade. Estas crenças derivadas formam o que 

geralmente se refere a uma ideologia institucionalizada e, junto com as identificações de 

pessoas ou grupos de referência sobre as quais tais ideologias estão baseadas, fornece uma 

com um sentido de identidade de grupo. 

CRENÇAS INCONSEQUENTES (TIPO E): Muitas crenças do sistema de crenças 

parecem representar questões de gosto mais ou menos arbitrárias, e nós, doravante, 

chamaremos tais crenças de crenças inconsequentes. Como as crenças do Tipo A e B, elas 

são incontrovertíveis, pois se originam da experiência direta com o objetivo de crença e sua 

manutenção não requer, necessariamente, um consenso social. As questões de gosto são, 

todavia, consideradas inconseqüentes por terem pouca ou nenhuma ligação com outras 
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crenças. Muitas crenças inconseqüentes ou triviais (Tipo E) podem ser intensamente 

mantidas e fortemente preservadas. Tais crenças são, contudo, inconseqüentes por terem 

relativamente poucas ligações entre si e, se mudadas, trazem relativamente poucas 

conseqüências para outras crenças (1981, pp. 5-9). 

 Outrossim, pode-se observar que um sistema total de crenças de uma pessoa 

abrange crenças inconseqüentes, crenças derivadas, crenças pré-ideológicas sobre a 

autoridade específica e crenças primitivas pré-ideológicas, compartilhadas socialmente ou 

não sobre a natureza do mundo físico, da sociedade e do eu. Sendo assim, todas estas 

crenças são tidas como formadas e desenvolvidas bem cedo, ainda na infância. Pois, 

indubitavelmente, essas crenças são inicialmente aprendidas no contexto familiar mediante 

de suas interações (ROKEACH, 1981).  

O conjunto do sistema total de crenças numa dimensão socioambiental pode ser 

analisado como uma organização de crenças que varia em profundidade, formado como um 

resultado de vida na natureza e na sociedade, planejado para ajudar a pessoa a manter, tanto 

quanto possível, um sentido de identidade do contexto e do grupo estável e contínuo no 

tempo – uma identidade que é simultaneamente parte de uma situação contextual 

socioambiental estável - mesmo mediante da volatilidade de transformações do mundo 

contemporâneo. 

A transformação formativa no espaço acadêmico deve ser entendida a partir das 

concepções prévias dos graduandos em administração sobre os seus respectivos contextos 

socioculturais e, inclusive, sobre o próprio contexto acadêmico.   

Sendo assim, torna-se um imperativo considerar que conhecer o pensamento, 

através da apreensão das crenças do graduando em administração, torna-se um fator de 

favorecimento para se compreender o que se passa na sociedade e no curso referente à 

sustentabilidade. E, para tanto, se faz necessário neste instante instaurarmos uma distinção 

entre o que estamos considerando como conhecimento e como crenças. 
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3.7 DIFERENCIANDO O CONHECIMENTO DAS CRENÇAS 

 

Quando numa investigação - se propõe à avaliação de concepções ou crenças - ao 
selecionar parâmetros utilizando-se instrumentos psicométricos, pode-se 
constatar que são apreendidas sínteses de conhecimentos, que se distinguem e não 
correspondem a um único protótipo em particular (MARRERO, 1988, p.111).   

 

Segundo esta premissa fica claro destacar que o sujeito que possui crenças somente 

consegue explicar o que conhece. Fica assim demarcada a necessidade que se faz presente 

de se explicitar as diferenças entre o que se definiria como conhecimento e crença. 

Segundo Marrero (1993. p.112)  

uma teoria opera como um conhecimento quando uma pessoa consegue utilizá-la 
de forma declarativa para reconhecer ou discriminar uma conceituação entre 
várias idéias, produzir expressões verbais sobre o domínio da teoria ou refletir 
sobre a mesma como se constituísse um corpo de conhecimento impessoal (p. 
112). 

 

Entretanto, ao utilizar a crença esta teoria associa-se ao caráter pragmático para 

interpretar situações, realizar inferências práticas possibilitando a compreensão e a previsão 

de sucessos, assim como, para o planejamento da ação (MARRERO, 1993). 

A diferenciação entre os dois – conhecimento e crenças – se estabelece em função 

da demanda desde que esta possua, respectivamente, orientação teórica ou pragmática. 

Portanto, o conhecimento se explica através de uma base teórica fundamentada 

cientificamente, que concede uma similaridade de critérios e de resultados prováveis 

através de elementos declarativos; já as crenças, em fundamentações e observações 

inerentes à prática, que nem sempre seguem um roteiro capaz de garantir a eficácia do 

resultado, concedendo bases procedimentais. 
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Um permite a verbalização e a transmissão de conhecimentos através da oralidade, 

já as outras não, apenas através da execução de tarefas práticas, que se pode configurar num 

conhecimento fragmentado e inacessível ao sujeito.  

As sínteses de conhecimento constituiriam um repertório de modelos culturais sobre 

o mesmo fenômeno, já as das crenças seriam as versões parciais desses modelos assumidas 

e invocadas pelos indivíduos em situações diárias. 

Portanto, as concepções ou crenças que possuem os estudantes ou futuros 

profissionais da administração sobre a sustentabilidade, logicamente, seguirão as bases 

pragmáticas que norteiam o pensamento dos mesmos a respeito do objeto de estudo. 

Em se tratando das sínteses do conhecimento, a estrutura interna se assemelha aos 

esquemas culturais. Portanto, os diferentes modelos que os sujeitos desta investigação 

apresentar podem estar baseados em protótipos que se constituirão em idéias mais 

representativas e exclusivas de cada teoria. À medida que as idéias forem menos 

representativas de uma teoria, seria mais provável que outras lhes concedessem maior 

compartilhamento.     

Em termos da estruturação interna das crenças, esta não se fundamenta apenas numa 

base de protótipos puros, mas em sínteses mistas. 

A respeito do nível de consciência - quando uma pessoa utiliza conhecimentos - 

Wegner e Vallacher (1981) distinguem entre os termos explícito e implícito, denominando 

como implícito o oposto do outro termo. Fazem referência ao caráter inacessível das 

sínteses à consciência do indivíduo e não ao fato deste conseguir verbalizar se conhece ou 

não determinada terminologia. 

Portanto, quando os estudantes do curso de administração comprovam que em 

reiteradas ocasiões suas considerações sobre a sustentabilidade não se vêem explicitadas 

teoricamente numa pesquisa, é provável que os mesmos verbalizem ou dissertem suas 

concepções ou crenças e as tomem como objeto de reflexão, incluindo-as no seu diálogo 

com outras pessoas. 
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Sendo assim, torna-se recorrente que as sínteses do conhecimento sejam explícitas, 

pois as pessoas sabem o que descrevem, já as sínteses das crenças permanecem implícitas, 

configurando uma ilusão de objetividade e realismo ao se realizar a interpretação do mundo 

que os rodeia, pois os enxergam da forma que podem, nem sempre da maneira que uma 

pesquisa poderia lhes fundamentar como realidade que necessita ser atualizada para 

oportunizar a evolução do nível de formação – tornando-a científica.      
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3.8 CRENÇAS: FOCO NO ADMINISTRADOR 

 

Alguns autores levam em consideração os aspectos cognitivos (NESPOR, 1987) e 

sócio-culturais (BARCELOS, 2001) para definirem crenças. Estas são teorias, conjunto ou 

sistema de crenças individuais que os profissionais possuem, implícitas e assumidas com 

base em opiniões, tradições e costumes. Para tanto, as crenças podem ser questionadas e 

modificadas pelo efeito de novas experiências.  

Para Pajares (1992) as crenças são formadas precocemente e com a tendência de se 

perpetuarem, caracterizando-se como estáveis e resistentes às mudanças, além de se 

organizarem hierarquicamente, constituindo uma interligação entre si.  

Elas se organizam em episódios ou eventos com base em experiências pessoais 

segundo Pajares (1992) e Nespor (1987). Para este último, as crenças carregam uma carga 

afetiva pessoal e avaliativa das experiências, seguindo uma ordem segundo o grau de 

importância concedido pelo sujeito que a constituiu. 

Para Barcelos e Abrahão (2006) as crenças determinam o comportamento, 

influenciando-o quanto ao modo de se tomar decisões, sendo mais difíceis de serem 

modificadas. 

Assim, a base para a ressignificação de um conhecimento administrativo inovador 

se atrela às crenças, já que o estudante do curso de administração pode dar sentido às coisas 

a partir da visão particularizada que possui dos fatos. Ainda, passa a aprender a filtrar o 

conhecimento disponível em determinado momento, além de moldá-lo numa nova forma 

até que seja compreendido segundo o contexto em que se encontra. 

 Dessa maneira, ao se apreender o que pensam os alunos do curso de administração 

sobre a sustentabilidade se estaria, na verdade, adquirindo a possibilidade de explicar as 

intenções, decisões, ações e dificuldades intrínsecas à temática. 

 



108 
 

 

3.9 CRENÇAS: FOCO NA FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR 

 

 Sabe-se que existe uma profusão de termos que caracterizam as crenças no processo 

de ensino-aprendizagem. Esta pesquisa orientar-se-á pela conceituação de Silva (2005) que 

concebe as crenças como ideias ou conjunto de ideias para a qual se apresenta graus 

distintos de adesão (conjecturas, ideias relativamente estáveis, convicção e fé).  

As opiniões e idéias de alunos e professores se integram, pois o que acreditam ser o 

processo de ensino-aprendizagem se constitui a partir de todas as suas experiências de vida. 

 Portanto, quando se realiza uma investigação sobre o sistema de crenças existentes 

no pensamento dos graduandos do curso de administração, pode-se elencar e analisar a 

estrutura do pensamento e a socialização dos mesmos para serem identificadas suas 

crenças. 

 Finalmente, conhecer as crenças sobre a sustentabilidade de futuros profissionais da 

administração, a partir de sua apreensão, torna-se uma condição estratégica para se repensar 

o processo formativo capaz de promover na perspectiva da sustentabilidade a 

responsabilidade socioambiental. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Considera-se a metodologia como o caminho do pensamento e a prática exercida no 

estudo da realidade. Dessa forma, a metodologia se articula com a teoria e com a natureza 

do objeto de estudo e inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas e 

métodos.  

 O uso de diferentes técnicas estatísticas para as análises dos dados obtidos no 

questionário propicia a percepção e o estudo das crenças dos graduandos em administração. 

Já a seleção e o uso progressivo dessas técnicas proporcionam a construção de uma visão 

mais sólida do conjunto das crenças, suas tipologias, assim como o estabelecimento de um 

modelo característico enquanto padrão. 

 Na pesquisa, assume-se o paradigma qualitativo/quantitativo integrativo, que utiliza 

sucessivos métodos complementares.    

 Os estudos das crenças, na opinião de Barcelos (2007a), tomando como referência 

as definições, metodologias e relações entre crenças e ações, podem ser divididos em três 

grupos que dizem respeito às abordagens utilizadas: abordagem normativa, abordagem 

metacognitiva e abordagem contextual. Nesta pesquisa, assume-se que a abordagem 

normativa, pela qual se inferem as crenças por meio de um questionário fechado do tipo 

Likert Scale, será a condição norteadora para a apreensão das crenças. 

A metodologia desta investigação entende que teoria e método são variáveis 

interdependentes e que devem compreender a preocupação em apresentar uma trajetória 

metodológica de forma detalhada, com o intuito de favorecer um melhor entendimento 

sobre a estratégia adotada para o objeto de estudo definido. 

 Nesse sentido, ostenta-se a proposição metodológica nesta investigação como a 

intervenção efetiva e necessária diante da atividade mental consciente do pesquisador, a 

qual possibilitará a realização do papel cognitivo da teoria (VERGARA, 2008).   
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Concorda-se com Morgan (1983, p. 21), para quem as proposições da “metodologia 

são esquemas de resolução de problemas que diminuem a distância entre a imagem sobre o 

fenômeno e o próprio fenômeno”. Amparado neste argumento defende-se que regras e 

procedimentos operacionalizam a posição epistemológica do pesquisador.  

Fundamentado na flexibilidade do pesquisador para o bom direcionamento da 

pesquisa e sua explicação científica, enfatiza-se a importância da técnica qualitativa e 

também da quantificação, o que tornará os procedimentos um diferencial.  

A seguir, apresenta-se um fluxograma que proporcionará obter uma visão da 

estrutura geral da metodologia da pesquisa: 

 METODOLOGIA 

1. Definir e caracterizar as 
Tipologias da Sustentabilidade 

1. Definir critérios de escolha das literaturas; 

2. Analisar as literaturas; 

3. Definir critérios para caracterizar as tipologias; 

4. Analisar as literaturas para caracterizar as 
tipologias. 

2.Elaborar Questionário 

1. Elaborar enunciados; 

2. Testar a primeira versão do questionário; 

3. Elaborar a versão definitiva do questionário 
normativo. 

3. Coleta de Dados 
1. Aplicar o questionário normativo.  

2. Coletar as informações. 

4. Tratamento e Análise dos 
Dados 

1. Organizar e analisar os dados; 
2. Caracterizar as crenças dos graduandos sobre a 
sustentabilidade e traçar o perfil do grupo. 
 

Quadro 1 – Estrutura geral da metodologia da pesquisa 
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4.1 DETERMINAÇÃO DAS LITERATURAS DA SUSTENTABILIDADE 

 

 Definir e tematizar adequadamente o campo das crenças em estudo com a 

finalidade de abranger, com os itens, as principais dimensões do objeto a se medir, 

supondo um processo de conceitualização. 

 A construção do questionário de crenças requer uma ampla busca sobre 

literaturas pertinentes à temática sustentabilidade, tanto sobre obras (relatórios e 

documentos significativos a respeito) quanto sobre autores, para – com suas proposições 

sobre a sustentabilidade – definirem-se tipologias da sustentabilidade enquanto modelos 

que podem revelar e caracterizar as crenças em estudo. 

 Uma vez que as crenças associam objetos e atributos, torna-se necessário, 

inicialmente, identificar atributos antes de avaliar as crenças sobre este objeto. Em 

consequência, o primeiro passo é identificar o conteúdo das crenças, ou seja, a dimensão 

qualitativa dos atributos do objeto, em nosso caso, a sustentabilidade.  

 A decisão das literaturas que orientaram o estudo se deu pelas suas condições de 

institucionalização, ou seja, trabalhar-se-á com as literaturas que representam políticas 

governamentais globais sustentáveis, as quais também contemplam as administrações 

pública e privada, mas sempre com credibilidade e visibilidade nacional e internacional. 

 Como critérios de escolha das obras estruturantes das tipologias foram utilizados 

os seguintes: 

a. abrangência da obra; 

b. credibilidade dos autores na comunidade científica; 

c. potencial para revelar tipologias da sustentabilidade. 

 Para tal propósito foi levantado um conjunto de dez obras, conforme referências. 

A análise das mesmas, segundo os critérios estabelecidos e a consulta da seleção inicial 

a 5 especialistas na temática, possibilitou a definição das obras, objeto de análises, para 

a determinação das tipologias da sustentabilidade e a construção dos enunciados do 

questionário. 
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4.2 LEITURAS, ANÁLISES DAS LITERATURAS PARA DETERMINAÇÃO 

DAS TIPOLOGIAS E SUA CARACTERIZAÇÃO 

 

 A leitura e a análise são condições imprescindíveis para que sejam determinadas 

as tipologias da sustentabilidade. Através das literaturas definidas buscar-se-á, 

inicialmente, por intermédio da leitura flutuante (BARDIN, 2002), uma hipótese inicial 

das tipologias da sustentabilidade, assim como de possíveis critérios para caracterizá-

las. 

 A hipótese inicial permite sistematizar tipologias diversas preexistentes na 

literatura. A leitura de cada obra se orienta a levantar e a caracterizar as tipologias. Uma 

vez levantadas as tipologias em cada obra, foram feitos cruzamentos de informações e 

se sistematizaram/consolidaram as tipologias objetos da pesquisa. Dessa forma, 

baseados em Marrero (2006), se estabeleceu o domínio das crenças (sustentabilidade) e 

os subdomínios (tipologias) que possibilitaram situar os estudantes nos modelos 

estabelecidos, assim como construir o perfil das crenças definido nos objetivos da tese.  

 Definidas as tipologias, buscaram-se critérios capazes de possibilitar a 

caracterização das tipologias e, consequentemente, dos respectivos enunciados.. 
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4.3 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO NORMATIVO 

 

 As pesquisas sobre as crenças geralmente utilizam instrumentos normativos com 

perguntas fechadas. Para tanto, os questionários normativos de escala compreendem a 

técnica mais utilizada para se apreenderem as crenças.   

 O questionário tipo Likert Scale é um instrumento fechado que se constitui de 

enunciados predeterminados e elaborados e, consequentemente, compostos a partir de 

análise das literaturas. Cada tipologia é caracterizada por um conjunto de enunciados 

representativos segundo os critérios definidos.  

 As características de cada tipologia foram transformadas em enunciados. Na 

determinação desses enunciados considerou-se o que Correa e Camacho (1993) 

destacam: 

a. brevidade, procurando que a efetividade dos enunciados seja o mais homogênea 

possível; 

b. clareza do conteúdo em relação ao tipo de sustentabilidade; 

c. conteúdos não repetitivos; 

d. formulação clara do ponto de vista gramatical.  

 No questionário normativo os enunciados são elaborados usando-se expressões 

para assinalar o grau de concordância ou discordância dos participantes. Utilizam-se 

expressões do tipo: creio que, considero que, penso que, acredito que, entendo que, 

dentre outras. Foram incluídas cinco escolhas do tipo Totalmente em Desacordo (TD), 

em Desacordo (D), Indeciso (IND), em Acordo (A) e Totalmente em Acordo (TA). Essa 

configuração possibilita outorgar valores numéricos às alternativas selecionadas e assim 

facilitar os resultados do tratamento estatístico de formas diferenciadas. 

 Os enunciados neste tipo de questionário normativo são dispostos aleatoriamente 

para que não exista possibilidade de associação dos respectivos conteúdos às tipologias 

da sustentabilidade. 
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 O questionário normativo tem a seguinte estrutura: 

Parte I. Procurar informações sobre dados socioeconômicos, culturais e profissionais 

dos sujeitos e fornecer as instruções necessárias para as respostas ao questionário; 

Parte II. Apresentar os enunciados para serem avaliados segundo o grau de 

concordância, ou não, no formato a seguir: 

 

 ENUNCIADOS TD D IND A TA 

1       

2       

3       

4       

n...        

 

Parte III. No questionário foi incluída uma questão semiestruturada, na qual se solicitam 

aos sujeitos quatro características de uma empresa sustentável. Essa questão tem como 

finalidade aumentar a compreensão das crenças identificadas em relação ao contexto da 

atividade profissional futura.  

 Nesse sentido, faz-se um alerta: 

 

Para compreender a complexidade real dos fenômenos sociais, é 
imprescindível chegar aos significados, ter acesso ao mundo conceitual dos 
indivíduos e às redes de significados compartilhados pelos grupos, 
comunidades e culturas. (PEREZ, 2007, p. 103)   

 

 O questionário como instrumento de pesquisa apresenta vantagens e 

desvantagens. Dentre as vantagens estão: o conhecimento de que se necessita é 

controlado por perguntas, o que garante precisão e clareza; o questionário pode ser 

usado em grande escala, com a possibilidade de os dados serem coletados em diferentes 

momentos e locais; requer menos tempo que as entrevistas no momento de sua 

aplicação. Como desvantagem, tem-se o considerável tempo gasto na sua elaboração.  

Quadro 2 – Modelo de questionário normativo 
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4.4 ANÁLISES E VALIDAÇÕES DO QUESTIONÁRIO 

 

 A validade de um instrumento se refere ao fato de cumprir adequadamente o fim 

ou o propósito para o qual foi elaborado, o que, geralmente, está relacionado à 

correspondência entre os enunciados e seus objetivos. 

 As validações do questionário normativo foram feitas sob duas perspectivas:  

1) quanto aos conteúdos de cada tipologia; 

2) quanto à consistência interna de cada enunciado.   

 Num primeiro momento, o questionário, na versão inicial, foi validado por dois 

especialistas na área do domínio das crenças e por um outro na área de metodologia da 

pesquisa. Procurou-se que fossem avaliadas as pertinências de cada enunciado em 

relação às tipologias e características que cada um deles representa, assim como a 

clareza ou não na formulação e no uso da linguagem.  
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4.5 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO NORMATIVO E DETERMINAÇÃO 

DAS CRENÇAS 

 

 O questionário normativo em sua versão final foi aplicado para os graduandos 

em administração dos turnos matutino e noturno em todos os períodos do curso, por se 

entender que as crenças são condições sociais peculiares à sociedade e seus contextos. 

 Inicialmente, foi solicitada ao Chefe do Departamento de Administração da 

UFRN a possibilidade da aplicação do questionário normativo. Autorizado o 

procedimento, o referido Chefe solicitou que fosse esclarecida aos professores do Curso 

a proposta da pesquisa, antes de sua aplicação. 

 Na sala da supervisão, no setor de aulas, foi feita a primeira apresentação aos 

professores sobre o questionário normativo e as possibilidades de sua aplicação aos 

estudantes. Os docentes se mostraram favoráveis e proporcionaram o tempo necessário 

para aplicação do questionário. Ainda nas salas de aula foram esclarecidos todos os 

detalhes para se responder o questionário, que foi aplicado nos dois turnos, matutino e 

noturno, em todos os seus períodos: matutino – oito períodos – e noturno, dez períodos. 

 O questionário normativo foi aplicado aos graduandos em administração, a fim 

de se conhecer o que pensam sobre a sustentabilidade e, possivelmente, subsidiar o 

curso no que concerne à temática. 

 A aplicação iniciou-se com uma breve introdução, que consistiu em apresentar a 

finalidade da investigação, identificar os sujeitos, solicitar a colaboração e indicar o 

grau de concordância ou não que deve ser assinalado para cada um dos enunciados em 

uma escala de 0 a 4, em que 0 indica total desacordo (TD); 1, desacordo (D); 2, 

indecisão (IND); 3, em acordo (A) e 4, total acordo (TA). 

 Durante todo o processo de aplicação do questionário normativo, a presença do 

pesquisador evitou algum tipo de dificuldade no processo. Em geral, o tempo para 

responder o questionário girou em torno vinte minutos, embora inicialmente se tenha 

esclarecido que seria possível dispor do tempo necessário.       
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4.6 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

 Os dados foram organizados em planilhas do software Excel, especialmente pelo 

fato de este programa proporcionar a importação de tais dados por outros softwares 

estatísticos, como por exemplo o Modalisa 6.0, o qual será utilizado para processar os 

dados. 

 O Modalisa 6.0 é um software que favorece o processamento de dados, bem 

como o cruzamento com inúmeras variáveis, facilitando, agilizando e ampliando as 

possibilidades de serem apreendidos e (re)interpretados os dados da pesqu4sa. O 

referido programa possibilitou o uso da estatística descritiva para organizar e 

representar os dados (frequências e gráficos). Sua utilização é muito eficaz para o 

tratamento de dados qualitativos. Cabe registrar que este programa estatístico foi obtido 

pelo convênio da UFRN - Linha de Pesquisa: Formação e Profissionalização Docente - 

com a Universidade de Paris VIII – França. 
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4.7 TRATAMENTO DOS DADOS DO PRÉ-TESTE: VALIDAÇÃO 

ESTATÍSTICA DO QUESTIONÁRIO NORMATIVO – PRÉ-TESTE 

 

A validação dos instrumentos, para Pasquali (2008, p. 164), se dá a partir de sua 

construção, inclusive conceitual, a qual passa a ser condição “fundamental de validade 

dos instrumentos psicológicos e com toda a razão, dado que ela constitui a maneira 

direta de verificar a hipótese da legitimidade da representação comportamental”. 

 

Pela lógica da elaboração do instrumento, a verificação da hipótese da 
legitimidade da representação dos construtos se faz por análises do tipo 
fatorial (confirmatória), que procura identificar, nos dados empíricos, os 
construtos previamente operacionalizados no instrumento. (PASQUALI, 
2008, p. 163)  

 

 O conceito de validade de instrumentos para apreensão de dados, numa 

perspectiva estatística, foi elaborado em 1955 com o clássico artigo de Crombach e 

Meehl – Construct validity in phychological tests. Contudo, tal conceito contém uma 

historicidade sob outras denominações, como: validade intrínseca, validade fatorial e até 

validade aparente (PASQUALI, 2008). Tal proposição evidencia a relevância da 

estatística para a validação de instrumentos (questionário normativo).  

 Em relação aos instrumentos e sua validação, a maior problemática não se centra 

no descobrimento do “construto a partir de sua representação existente (teste); mas sim, 

em descobrir se a representação (teste) constitui uma representação legítima, adequada 

do construto (PASQUALI, 2008, p. 165).  

 A análise da representação geralmente se desenvolve sob duas técnicas, a fim de 

demonstrarem o nível de adequação da representação da construção dos instrumentos 

pelo teste. Estas duas técnicas são: a análise fatorial e a análise da consistência interna. 

Nesta pesquisa utilizar-se-á a análise de consistência interna.  

 A análise de consistência interna nos permite verificar a consistência de cada um 

dos enunciados, pois cada um deles é relacionado com todos os outros, fator que nos 
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proporciona a verificação do nível de consistência interna de cada um para com os 

demais.  

   

A análise de consistência interna consiste em calcular a correlação que existe 
entre cada item do teste e o restante dos itens ou o total (escore total) dos 
itens. Dado que o item sendo analisado contribui para o escore total, ele 
teoricamente não deve entrar neste escore, já que é ele que está sendo 
escrutinado. Assim, a correlação legítima será a do item com o restante dos 
itens. Esta preocupação é importante quando o número de itens do teste for 
pequeno, pois neste caso o próprio item em análise afeta substancialmente o 
escore total a seu favor (PASQUALI, 2008, p. 170).  

   

 Nesta análise, a preocupação está na necessidade existencial da correlação 

legítima de um enunciado do questionário normativo para com os demais enunciados. 

Portanto, quando o processo se desenvolve de forma diferente desta condição, ou seja, o 

próprio enunciado em análise afeta substancialmente o total de enunciados a seu favor, 

tais enunciados não se fazem procedentes para o instrumento. 

 Os referidos procedimentos proporcionam a compreensão de que, quanto maior 

for o número de enunciados que compõe o teste, menos relevante irá tornar-se a 

influência de cada enunciado no cômputo total (PASQUALI, 2006). 

A correlação será calculada de forma a mostrar a consistência de cada enunciado 

do questionário normativo de crenças sobre as tipologias da sustentabilidade. A fórmula 

usada para calcular a consistência interna dos enunciados é: 

 

 

 

 

 Nesta fórmula, “X” representa o grau de sinalização de acordo ou desacordo 

com os enunciados e “Y” o somatório restante dos referidos graus menos o grau do 

enunciado analisado. Na sequência, pode-se observar que “x” é o resultado da subtração 

de “X” com a sua média e “y” é resultado da subtração também com a sua própria 
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média. Ainda, obtém-se a partir do valor de “x” a sua potenciação ao quadrado (x2) e de 

“y” também a sua potenciação ao quadrado (y2), respectivamente, o somatório das 

referidas potenciações e a multiplicação do “x” com o “y” comporão as bases para se 

achar a consistência interna de cada um dos enunciados.  

 Na sequência, os referidos resultados comporão novas fórmulas que 

possibilitarão encontrar o Sx, e o Sy. Pois, o Sx representa o somatório de “x2” dividido 

pelo número de participantes e partir deste número encontra-se a raiz quadrada. Da 

mesma forma, o somatório de “y2” será dividido pelo número de participantes e partir 

deste número encontra-se a raiz quadrada. 

 Finalmente, o nível de consistência interna (rxy) de cada um dos enunciados é 

encontrado a partir do somatório de “xy” dividido pela multiplicação da quantidade de 

participantes, pelo Sx, e pelo Sy. Dessa forma, obtém-se o nível de consistência interna 

de um dos enunciados do questionário normativo. Logo, tal procedimento carece de ser 

realizado para cada um dos enunciados do questionário normativo. 
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4.8 TRATAMENTO E ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DOS DADOS DO 

QUESTIONÁRIO 

 

 Os enunciados foram analisados usando-se técnicas estatísticas para se ponderar 

o peso de cada um no conjunto de cada tipologia. A média (     ) e o Desvio Padrão (    ) 

são os parâmetros usados para essa finalidade. Esses procedimentos da estatística 

descritiva contribuem para a representação dos dados e a criação de hipóteses 

provisórias, considerando sempre que os métodos estatísticos podem ser neutros no que 

diz respeito aos procedimentos de coleta e aos processos de significação de dados. 

 A média aritmética é calculada pela seguinte fórmula: 

 

 

em que Xi é cada valor observado e n é o total de observações. 

 A média aritmética é uma medida de posição que oferece uma ideia sobre o 

comportamento do conjunto dos dados.  

 O desvio padrão é uma medida de dispersão dos dados. É definido como a raiz 

quadrada da variância. Calcula-se pela seguinte expressão: 

 

 

 O resultado proporciona ratificar que quanto maior for o seu valor, maior será a 

dispersão dos dados em relação à média, fator que possibilita analisar e avaliar a inter-

relação dos enunciados. 

 Os dados obtidos para os enunciados foram submetidos a uma análise de 

tipicidade (informa sobre a presença do grupo ou de sujeitos a uma determinada 

tipologia ou a um enunciado) e de polaridade (associa o grau de exclusividade ou 

pertinência de um grupo de indivíduos a uma tipologia e de sua exclusão das outras 

tipologias).  

 
X              =           X i ∑

n 

σ  X 

∑ 

n - 1 

 
 =          ( X i – x ) 2 .  fi    2 σ  
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 O índice de tipicidade é um método de análise desenvolvido por Rosch (1975) 

em pesquisas sobre as representações cognitivas de categorias semânticas. O índice de 

polaridade foi desenvolvido por Triana (1987) e Triana e Rodrigo (1985). Tem sido 

usado nos estudos das crenças e teorias implícitas de Marrero (1988), Rodrigo; 

Rodriguez; Marrero. (1993), Arnay (1988), Núñez; Ramalho; Uehara. (2009).  

 O cálculo dos índices de tipicidade e de polaridade foi efetuado para cada 

enunciado e para cada tipologia da sustentabilidade. Esses indicadores mostram as 

tipologias mais significativas, assim como os enunciados mais característicos por grupo. 

  O índice de tipicidade informa sobre a presença do grupo ou de sujeitos a uma 

determinada tipologia ou a um enunciado, ou seja, o quão típico é um enunciado ou uma 

tipologia no conjunto de enunciados ou das tipologias. Os valores vão de 0 a 4. Para 

analisar os resultados adotaram-se os intervalos; para os valores menores que 1,00, 

tipicidade baixa; de 1,00 a valores menores que 3,00, tipicidade média, e de 3,00 até 

4,00, tipicidade alta. 

 Para uma tipologia qualquer, sendo os sujeitos A, B, C, D etc., o índice de 

tipicidade do enunciado do questionário é calculado por 

 

 

IT(1): índice de tipicidade do enunciado 1. 

P(A) – pontuação assinalada a este enunciado pelo sujeito A; 

P(B) – pontuação assinalada a este enunciado pelo sujeito B; 

P(C) – pontuação assinalada a este enunciado pelo sujeito C; 

N – números de sujeitos que responderam ao questionário normativo.  

 Tais pontuações de cada um dos enunciados em relação a uma determinada 

tipologia – representam a média das pontuações outorgadas a esses enunciados pelos 

sujeitos que respondem ao questionário. 

 

IT(1) = P(A) + P(B) + P(C) + ... + P(N) 

     N 
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 Para o caso da tipologia, o índice de tipicidade é calculado pela fórmula: 

 

 

IT =      Vct sobre Nct 

em que: 

IT = índice de tipicidade; 

CT – conjunto de itens relacionado a cada tipologia; 

      Vct = soma dos valores (0 a 4) atribuídos a cada item dentro de cada conjunto-

tipologia; 

Nct = número de itens contido no conjunto-tipologia. 

 A fórmula da tipicidade descreve a similitude dos enunciados com uma certa 

tipologia, independentemente das outras. Já o índice de polaridade descreve essa 

similitude de forma relacional, levando em conta o peso de cada enunciado no conjunto 

completo das tipologias. 

 O índice de polaridade é associado ao grau de exclusividade ou pertinência de 

um grupo de indivíduos a uma tipologia e de sua exclusão das outras tipologias. O valor 

+ 1 indica que o grupo ou um indivíduo se associa de forma exclusiva a uma das 

tipologias da sustentabilidade de referência e é totalmente atípico em relação às outras 

tipologias. O valor -1 indica a pertinência a todas as tipologias, com exceção da 

tipologia da sustentabilidade de referência. 

 O índice de polaridade do enunciado “i”, na tipologia “a” é calculado por: 

 

 

Xi (a) – tipicidade do enunciado “e” na tipologia “a”; 

∑
 
IT =                          V ct 

                      N ct 

∑  

∑  

 
IPi (a) = Xi (a) – (     Xi (b, c, d...)) / n 
 
                                    K  
 

∑  
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     Xi (b, c, d, e ...) – somatório das tipicidades obtidas pelo item “i” (o mesmo item) 

nas outras tipologias; 

n – números de tipologias -1; 

K – amplitude (valor máximo – valor numérico da similitude. Em nosso caso, K = 4). 

  A fórmula para o cálculo do índice de polaridade de uma tipologia é 

 

 

em que: 

IP = índice de polaridade; 

IT tr = índice de tipicidade da tipologia de referência; 

     ITy = soma dos índices de tipicidade da outras tipologias. 

 A análise dos dados é uma etapa que se relaciona com o tratamento dos mesmos. 

Em conformidade com Minayo (1992), podem-se determinar três finalidades para a 

análise de dados:  

1) estabelecer a compreensão dos dados coletados;  

2) confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões 

formuladas;  

3) ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, em nosso caso as crenças 

dos graduandos em administração, articulando-as ao contexto cultural do qual 

fazem parte.   

  

 

 

 

∑  

∑ [

 
IP  =      IT tr   _          ITy 
 
                4                  16  
 

∑  
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4.9 TRATAMENTO PARA AS RESPOSTAS ÀS QUESTÕES 

SEMIESTRUTURADAS DO QUESTIONÁRIO  

 

 As respostas para a questão semiestruturada serão categorizadas segundo a 

análise de conteúdo (BARDIN, 1997):  

 

A análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto de técnicas de 
análises de comunicações, que utiliza fundamentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens. A intenção da análise de conteúdo 
é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e de 
recepção das mensagens, inferência esta que recorre a indicadores 
(quantitativo ou não) (BARDIN, 1997, p. 38).  

 

 Na análise das características explicitadas pelos sujeitos, utilizou-se “o tema” 

como unidade de análise. A organização da análise e a definição das categorias 

cumprem as seguintes etapas: 

a) Pré-análise: ou fase de organização dos dados 

Inclui as etapas: leitura “flutuante” e a elaboração de indicadores; 

b) Definição das categorias de análises: Os dados são classificados segundo 

categorias seguindo um critério semântico. As categorias emergem do conteúdo 

das respostas dos sujeitos (não são categorias definidas a priori) e vão sendo 

criadas à medida que surgem as respostas, para depois serem interpretadas à luz 

das teorias que explicam a sustentabilidade; 

As categorias construídas devem apresentar como características: exclusão 

mútua à persistência, objetividade e fidedignidade. 

Determinar a frequência das categorias. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

  

5.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 O contexto da pesquisa se torna o cenário chave no qual se produzem as redes de 

significados; assim, como da realidade que vivenciam os sujeitos como parte de um 

grupo. Os significados e os sentidos com que operam os sujeitos têm um caráter 

situacional.  Isso exige uma adequada descrição do contexto da pesquisa e dos sujeitos 

que dela participam. 

 A pesquisa foi desenvolvida com graduandos do curso de administração da 

UFRN. A escolha do curso se dá pela inquietação pela temática e, consequentemente, 

pelos objetivos da pesquisa. 

 Os cursos de administração, em nível nacional, são os mais procurados e os que 

têm o maior número de alunos (CFA, 2010). A sua condição generalista vem fazendo 

com que cada vez mais pessoas procurem o curso com a finalidade de favorecer a sua 

futura empregabilidade. Na UFRN, nos últimos anos o curso de administração vem se 

concentrado no ranking dos 5 cursos mais procurados.   

 Na UFRN, o curso de administração é desenvolvido através de dois turnos: 

matutino e noturno. Os turnos apresentam cargas horárias diferenciadas, por 

conseguinte, o matutino compreende 8 períodos e o noturno 10 períodos. 

 O processo seletivo para o curso acontece, anualmente, nos dois semestres e 

admite 50 alunos em cada turno. Hoje a graduação possui, ativamente, 876 alunos 

(UFRN, 2011).  
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5.1.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 Participaram desta pesquisa 208 graduandos em administração dos dois turnos 

(matutino e noturno) e de todos os períodos (Tabela 1). A busca da aplicação do 

questionário normativo em todos os períodos tem a intenção de traçar um perfil das 

crenças e de suas tipologias, a fim de se evidenciar informações relevantes sobre a 

temática.  

Tabela 1 – Quantidade de alunos por períodos. 

 

 

 

 

 

 Na sequência, apresenta-se a caracterização dos graduandos em administração, 

participantes da pesquisa, em relação a período, turno, sexo, faixa etária e condições de 

ocupações atuais, se estudam e/ou estudam e trabalham, durante o processo formativo. 

 

Tabela 2– Quantidade de alunos e turnos pertencentes aos grupos. 

 

Grupo 

Turno / Período / Quantidade de Alunos 

Diurno Matutino Total 

I 1º = (13) 

2º = (31) 

1º = (6) 

2º = (18) 

3º = (9) 

 

77 

II 3º = (15) 

4º = (12) 

4º = (17) 

5º = (13) 

6º = (12) 

 

69 

PERÍODO QUANTIDADE 
1º Período 19 
2º Período 49 
3º Período 24 
4º Período 29 
5º Período 23 
6º Período 25 
7º Período 21 
8º Período 12 
9º Período 4 

10º Período 2 
TOTAL 208 
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III 5º = (10) 

6º = (13) 

7º = (7) 

8º = (6) 

 

36 

IV 7º = (14) 

8º = (6) 

9º = (4) 

10º = (2) 

 

26 

Total 114 94 208 

 

 Na tabela 2, pode-se observar que os grupos compreendidos por períodos 

possibilitam composições que identifica a formação no seu momento inicial (grupo I 

com 77 alunos), em momentos intermediários (grupo II com 69 alunos e III com 36 

alunos) e, ainda, na parte final da formação (grupo IV com 26 alunos).  

 A participação do turno matutino, em valores efetivos de 114 alunos foi maior 

do que a participação do turno noturno com seus 94 alunos no total, porém em relação 

aos grupos esta predominância não se efetivou somente no grupo II, onde o noturno 

tornou-se, por grupo, mais participativo. Cabe registrar que tais números se referem à 

possibilidade de acesso e interesse pela participação voluntária na pesquisa. 

 Os números do grupo (I) inicial predominam pelo fato de estarem mais 

propensos a contribuir e desvendar a formação. Todavia, o grupo II também apresentou 

expressiva participação na pesquisa. O grupo III já apresenta certa queda no número de 

participantes e, consequentemente, o grupo final (IV), em momentos de fechamento do 

curso e entrega de trabalho de conclusão de curso (TCC) aparecem de forma mais 

tímida, fator que estatisticamente foi considerado, em especial, quando do momento da 

apreensão de suas crenças. Esta simetria de grupos por período e turnos se faz 

procedente por incidir diretamente na empregabilidade do futuro administrador no 

mercado de trabalho, especialmente, no momento da formação onde a inter-relação, 

teoria e prática, fazem-se procedente.   
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Tabela 3 – Quantidade de alunos por sexo e grupos. 

 

Grupo 

Quantidade  

Masculino Feminino Total 

I 35 42 77 

II 32 37 69 

III 26 20 46 

IV 26 10 36 

Total 99 109 208 

 Há tempos, o curso de administração tinha uma predominância masculina. Mas, 

atualmente se pode observar um considerável equilíbrio entre os sexos no referido curso 

da UFRN. Este é um indicador do quanto à mulher vem se projetando no mercado de 

trabalho e, sobretudo, assumindo cargos administrativos gerenciais na administração 

pública e privada. 

 Sendo assim, na relação grupo e sexo constata-se que existe uma predominância 

do sexo feminino nos primeiros grupos (I e II), embora, estatisticamente, o grupo I 

contenha mais participantes efetivos. O sexo masculino aparece nos demais grupos (III 

e IV). De modo geral a predominância do sexo feminino na pesquisa se dá pelas 

mulheres possuírem uma característica de demandar maior atenção às ações 

complementares necessárias para o desenvolvimento do processo formativo.   

 

Tabela 4 – Quantidade de alunos por faixa etária pertencentes aos grupos. 

 

Grupo 

Faixa Etária  

até 21 anos +21 a 25 anos +25 a 30 anos + 30anos Total 

I 51 12 10 4 77 

II 36 22 7 2 67 

III 10 22 2 2 36 

IV 4 16 5 1 26 

Total 101 72 24 9 208 
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 A predominância de graduandos até 25 anos (175) mostra que o curso tem um 

perfil de aluno jovem. Até 21 anos estão 101 alunos e à mesma faixa etária, no 

concernente a grupo I, compreende 77 alunos. Este fator evidencia que cada vez mais 

jovens buscam no curso maior empregabilidade e condições de tornarem-se 

empreendedores mais precocemente, a partir da formação superior. 

 O grupo I em relação à faixa etária também se mostra mais expressivo em 

números efetivos de alunos (77), respectivamente, o grupo II (67), III (36) e IV (26) 

aparecem em menores números. Pode-se observar que realmente a faixa etária do curso, 

especialmente, relacionado às instituições/cursos de administração do ensino privado é 

muito baixa.   

 

Tabela 5 – Quantidade de alunos e turnos pertencentes aos grupos 

 

Grupo 

Situação 

Estuda Estuda e Trabalha Total 

I 41 36 77 

II 46 23 69 

III 25 21 46 

IV 28 8 36 

Total 140 88 208 

 A predominância de mais alunos somente estudarem pode ser observada em 

todos os grupos (I, II, III e IV). Possivelmente, esta predominância esteja associada à 

faixa etária dos alunos está abaixo de 21 anos. Pois, esta é uma boa condição à formação 

inicial, mas se tratando das ciências sociais aplicadas a integração com o mercado 

também se faz relevante. 

 A condição dos graduandos estudarem e trabalharem, embora em números 

menores (todos os grupos) não diminui a importância da graduação em administração 

favorecer o acesso ao mercado de trabalho. Esta é uma situação interessante por 

proporcionar uma maior relação teoria e prática, especialmente, por se tratar de uma 

área de conhecimento capaz de aplicar, de fato, os conhecimentos acadêmicos durante o 

processo formativo na vida profissional durante a convivência na empresa. 
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5.2 DETERMINAÇÃO DAS LITERATURAS SOBRE A SUSTENTABILIDADE 

 

 A determinação das literaturas sobre a sustentabilidade constitui-se numa 

necessidade para a construção do questionário normativo de crenças sobre a mesma. 

Esta condição determinante define os modelos que revelam e caracterizam as crenças 

sobre a sustentabilidade. 

 As variadas literaturas consultadas permitiram a decisão pelas mais adequadas, 

que se coadunam com as condicionantes institucionalizadas, as quais possuem uma 

maior abrangência global, com representação internacional e nacional. Dessa forma, foi 

possível estabelecer o conteúdo essencial às crenças em estudo. 

 Para a escolha das obras em que se fundamentam as tipologias da 

sustentabilidade desta investigação, foram utilizados os seguintes critérios: abrangência, 

credibilidade e potencialidade. 

 Um levantamento exploratório com cinco especialistas na temática da 

sustentabilidade permitiu uma definição de dez obras relevantes para a finalidade 

estabelecida. Com base nos critérios definidos, foi realizada uma análise das obras, 

como se mostra no quadro 3. 
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Quadro 3 – Literaturas analisadas segundo critérios estabelecidos

SELEÇÃO DAS LITERATURAS SOBRE A SUSTENTABILIDADE - CRITÉRIOS 

OBRAS / TÍTULOS AUTORES / INSTITUIÇÕES ABRANGÊNCIA CREDIBILIDADE POTENCIALIDADE 

Our Common Future WCED (1987) Alta Alta Alta 

Estratégias de transição para o século XXI: 

desenvolvimento e meio ambiente. 

SACHS (1993) Média Alta Média 

Agenda 21 BRASIL (1995) Alta Alta Alta 

Sociedade de risco e responsabilidade 

socioambiental: perspectivas para a educação 

corporativa. 

DEMAJOROVIC, 2003 Baixa Média Média 

Desenvolvimento sustentável e turismo: 

implicações de um novo estilo de 

desenvolvimento humano na atividade turística. 

SAMPAIO, 2004 Média Baixa Baixa 

Década das Nações Unidas da Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável 

DNUEDS (2005) Alta Alta Alta 

Educação Ambiental: o desafio da construção 

de um pensamento crítico, complexo e 

reflexivo. 

Jacobi (2005) Baixa Média Média 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

– IBGE 

IBGE (2008) Alta Alta Alta 

Índices de Sustentabilidade Empresarial ISE (2009) Alta Alta Alta 

Estratégia para sustentabilidade: uma nova 

forma de planejar sua estratégia empresarial. 

WERBACH (2010) Média Média Média 
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 As análises permitiram identificar cinco obras como as mais expressivas para os 

propósitos da pesquisa: 

Our common future (1987); 

Agenda 21 (1995); 

Década das Nações Unidas para Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(2005); 

Indicadores do Desenvolvimento Sustentável (2008); 

Índices de Sustentabilidade Empresarial (2007). 

 Estas obras, de abrangência alta e credibilidade perante a comunidade científica, 

apresentam tipologias diversas, assim como um potencial para se identificarem outras 

tipologias. 

 Em geral, as literaturas selecionadas como referências para se construírem as 

tipologias da sustentabilidade (Apêndice A) podem ser caracterizadas da forma a seguir: 

Our Common Future (1987) relata as necessidades de se empreender o planeta de forma 

a contemplar o social, o econômico e o ambiental. Assim, sua leitura favorece o 

conhecimento sobre as problemáticas atuais do planeta, com a finalidade de prever e 

prover políticas que mitiguem os problemas já existentes nas referidas esferas na 

sociedade contemporânea. Apresenta ainda subsídios diversos para se traçarem 

estratégias para se avançar promovendo a responsabilidade socioambiental. 

A Agenda 21 também é um documento institucional, tanto internacional (global) quanto 

nacional (local), proposto com a intenção de se obter maior dinamismo para com ações 

que favoreçam o meio ambiente. Esta Agenda se transformou numa condicionante 

importante pelo fato de propor a implementação de políticas para a conscientização e, 

ainda, para o empreendimento de atividades mais factíveis de serem materializadas em 

ações práticas capazes de favorecer o desenvolvimento da sociedade, sempre com a 

intenção de melhor preservar e conservar o ambiente por completo. 

A UNESCO propôs a década de 2005 a 2014 como período para se promover, através 

da educação, o desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade. Este documento 
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apresenta variadas alternativas estratégicas capazes de desenvolver proposições teóricas 

e práticas ambientalmente corretas. Dessa forma, a educação passa a ser um diferencial 

quando da conscientização sobre a sustentabilidade e a maior integração de variáveis 

expressivas da sociedade para o crescimento mais equilibrado. Esta proposta denota o 

quanto a educação tem potencialidade para favorecer a continuidade da vida na Terra; 

logo, favorecer a sobrevivência às gerações presente e futura. 

O IBGE criou, diante de seu expressivo banco de dados, os indicadores de 

desenvolvimento sustentável 2008 com o objetivo de apresentar à sociedade uma 

realidade, a qual cada vez mais vem sendo entendida como uma questão importante para 

se sobreviver no planeta. As suas informações detalhadas contribuem para se 

conhecerem os problemas mais inquietantes, numa dimensão mensuravelmente 

estatística, o que se converte numa condição satisfatória para se interpretarem e 

entenderem os problemas da sociedade brasileira. Fundamentado nas referidas 

informações, o IBGE apresenta os seus indicadores com a finalidade de subsidiar a 

população sobre as condições políticas, sociais, econômicas e ambientais atuais e, 

especialmente, para se repensar as condições de vida na sociedade, com vistas a uma 

melhor qualidade de vida por meio da promoção de práticas mais sustentáveis. 

Os índices de sustentabilidade empresarial são condições que associam o mercado às 

necessárias práticas possíveis de projeção das empresas, as quais se apropriaram de 

condições políticas sustentáveis que vêm demandando o mercado. Nessa dimensão, as 

empresas buscam alternativas para contribuir com a melhoria das condições do 

mercado, de forma que os lucros continuem sendo um imperativo para o crescimento. 

Que as cifras não sejam entendidas somente como o único caminho para o crescimento 

empresarial, mas também para o desenvolvimento social, ambiental e político, pois os 

índices foram criados para que as empresas diagnostiquem suas respectivas 

performances de crescimento, de preferência priorizando estratégias mais ambientáveis; 

por consequência, promovam novas situações para o desenvolvimento empresarial, 

contemplando sempre ações de responsabilidade socioambiental.    
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5.3 DETERMINAÇÃO DAS TIPOLOGIAS E CRITÉRIOS PARA A 

CARACTERIZAÇÃO 

 

 As literaturas selecionadas foram objeto de leitura e reflexão crítica. Após esta 

leitura, buscou-se a determinação das tipologias da sustentabilidade. Esta determinação 

proporcionou o conhecimento dos conteúdos mais significativos e das ideias que mais 

representam as tipologias.  

 Como já foi discutido, na definição das tipologias os subdomínios permitem 

caracterizar o conteúdo do domínio ao objeto de estudo às crenças sobre a 

sustentabilidade. Esta é uma condição necessária para se construir o questionário 

normativo e revelar os modelos típicos das crenças.    

 As literaturas já contemplam algumas classificações que facilitaram e, 

sobretudo, credibilizaram a composição das tipologias da sustentabilidade. Estas 

variáveis serão evidenciadas para que se possa entender o processo e a consequente 

composição das tipologias. 

 Na obra Our Common Future (1987), primeiro relatório mundial que 

institucionaliza condições e necessidades sustentáveis para o planeta e, em especial, 

para a sobrevivência das gerações presente e futura, explora-se o trinômio social-

econômico-ambiental, mais conhecido como o tripé da sustentabilidade. 

 A Agenda 21 (1995), fruto da discussão sobre a necessidade de políticas globais 

para o meio ambiente, a princípio propostas durante a ECO 92, também compreende a 

classificação em: social, econômica e ambiental, pois a prospecção de tal literatura se dá 

pela preocupação de se ampliarem as ações sobre o meio ambiente em todo o planeta, a 

partir da institucionalização de Agendas (internacionais, nacionais, estaduais e 

municipais/locais). 

 No que concerne à Década das Nações Unidas da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), surgem novas tipologias, como: política e 

cultural. Além das tipologias social, econômica e ambiental, pode-se observar que a 

proposição das demais vem impulsionar a relevância de se repensar a sustentabilidade 

de maneira mais ampla. 
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 Os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE também 

compreendem a variável política, mas não a cultural. Nestes indicadores nota-se uma 

necessidade de se pensar a política como condição necessária à prospecção da 

sustentabilidade.  

 Em relação, aos Índices de Sustentabilidade Empresarial desenvolvidos pela 

FGV (SP) e Revista Exame, que vêm sendo entendidos como base para o 

desenvolvimento empresarial na perspectiva da sustentabilidade, também são as 

tipologias social, econômica e ambiental que compreendem e projetam esta literatura.  

 A análise das literaturas revelou que a educação é uma condição necessária à 

sustentabilidade. Ademais, como a educação está intrínseca de forma intensa nas 

referidas literaturas, sente-se a necessidade de se criar uma nova variável, ou seja, a 

variável educacional, que surge para favorecer a importância da temática e o 

desenvolvimento das demais. 

 A tipologia educacional passa a ser uma nova forma de pensar a 

sustentabilidade. Embora seus conteúdos orientadores tenham sido estratificados das 

demais tipologias, trata-se de uma nova tipologia, pois rearticula esses conteúdos na 

perspectiva da educação. 

 A educação é indubitavelmente a base da sociedade. Por isso, através da 

educação busca-se conseguir e redimensionar a promoção de uma maior 

conscientização sobre a sustentabilidade. 

 Uma outra etapa da definição das tipologias da sustentabilidade corresponde a 

sua caracterização. Para a caracterização das tipologias como modelos da 

sustentabilidade, supõe-se a definição de critérios estruturais dos mesmos. Dessa forma, 

foi possível a realização de uma análise estrutural de cada tipologia discutida na 

literatura, possibilitando-se criar dimensões estruturais como via de se fazer a 

caracterização (estabelecer características necessárias e suficientes).  

 Os critérios estruturais definidos foram: contextos, objetivos, metas, vias e 

hipóteses. A partir desses critérios, definiram-se as seguintes tipologias da 

sustentabilidade: política, social, econômica, ambiental e educacional. Na sequência, 

pode-se observar as características dos critérios: 
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Contextos: cenário onde ocorrem as ações sustentáveis. Implica a utilização de fontes 

internacionais – perspectiva global - que apontam para uma análise tipológica do 

processo da sustentabilidade e, ainda, a utilização de fontes nacionais que fortalecem as 

especificidades da sustentabilidade no que concerne ao desenvolvimento local. 

Objetivos: compreensão da finalidade principal das categorias da sustentabilidade, 

assim como a determinação do objetivo a ser alcançado para a possível obtenção de 

sucesso, ou seja, de se conseguir corroborar as proposições socioambientais mais 

abrangentes. 

Metas: projetos intermediários que vão sendo efetivamente alcançados para que, 

sucessivamente, se atinjam os objetivos esperados em relação a cada proposição 

tipológica da sustentabilidade. 

Vias: entendimento sobre as variadas e necessárias estratégias previstas e providas para 

serem seguidas em busca das metas e que, por conseguinte, passam a constituir 

condições fundamentais para se alcançarem tais metas e, consequentemente, os 

objetivos; 

Hipóteses: condições das quais se parte para alcançar os objetivos, ou seja, as previsões 

que se acredita serão alcançadas, mas não necessariamente efetivadas para que os 

objetivos sejam atingidos, até pelo fato de a temática ser extremamente suscetível.    

 Como resultados dessas análises, podem-se definir as tipologias da 

sustentabilidade que assumimos na tese, como se mostra no quadro 4 . 

Literaturas Tipologias da Literatura Tipologias da Tese 
Our common future (1987)  

Social - Econômica - Ambiental 
 
 

Política 
 

Social 
 

Econômica 
 

Ambiental  
 

Educacional 

Agenda 21 (1995)  
Social - Econômica - Ambiental 

Década das Nações Unidas 
para Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável 
(2005) 

 
Social - Econômica – Ambiental – Política 
– Cultural 

Indicadores do 
Desenvolvimento Sustentável 
(2008) 

Social - Econômica – Ambiental - Política 
 

Índices de Sustentabilidade 
Empresarial (2007) 

Social - Econômica - Ambiental 
 

Quadro 4 – Tipologias da sustentabilidade 
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 Uma vez definidos os critérios estruturais para a caracterização das tipologias da 

sustentabilidade, procedeu-se a uma leitura cruzada das literaturas e, por via de 

inferência, obteve-se para cada tipologia uma caracterização, como se mostra nos 

quadros: 5, 6, 7, 8 e 9.  

Critérios  Caracterização 

Contextos Promover políticas governamentais para que o desenvolvimento possa favorecer a todos, 

seja em nível nacional e/ou internacional. Ampliar as relações governamentais a fim de 

que a formulação de políticas seja capaz de promover o desenvolvimento global e/ou 

local. 

Objetivos Empreender programas políticos que favoreçam, ambientalmente, os avanços constantes 

advindos da globalização. Promover a maior equidade e a democracia nos sistemas 

políticos a partir da proposição de maiores diretrizes que estimulem programas 

socioambientais globais. 

Metas Necessidade da criação de legislações que proporcionem o crescimento de ações 

integradas com empresas, de forma a favorecer a população. Apresentar legislações que 

promovam, tanto para a população quanto para as empresas, estratégias capazes de 

favorecer, de forma justa e sustentável, os direitos cidadãos. 

Vias Viabilizar políticas legais que possam ampliar, para as gerações presente e futura, o 

entendimento sobre o desenvolvimento do meio ambiente. Desenvolver políticas que 

favoreçam a conscientização sobre a preservação ambiental e social, de forma a 

contemplarem estratégias legais capazes de promoverem a responsabilidade 

socioambiental. 

Hipóteses  Aumentar o controle sobre a corrupção na política, grande problemática atual dos países, 

o que proporcionará um desenvolvimento mais sustentável. Propor políticas rigorosas 

para os casos de corrupção, que tanto fragiliza os investimentos em programas 

socioambientais favoráveis ao desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

O quadro 5 – Caracterização da tipologia da sustentabilidade política 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

Critérios  Caracterização 

Contextos Contextos em que se desenvolvem as ações sociais, favorecendo a empregabilidade e a 

família, a fim de contribuir para o combate ao trabalho ilegal. Favorecer o 

desenvolvimento da responsabilidade social global e local, tanto em relação à população 

quanto às empresas, de forma a combater o trabalho forçado e infantil. 

Objetivos Proporcionar o desenvolvimento com maior inclusão social, minimizando a pobreza e a 

desigualdade de gêneros. Combater a desigualdade geradora da pobreza, favorecendo a 

inclusão social e a ampliação do entendimento sobre os gêneros, de forma a preservar a 

diversidade sexual. 

Metas Ampliar a liberdade de opinião, as condições de alimentação, saúde e lazer para todos. 

Incentivar a liberdade de escolha e a proteção dos direitos humanos, favorecendo a 

promoção de programas que proporcionem a melhoria da saúde e da qualidade de vida. 

Vias Apresentação de melhorias das condições de segurança, saneamento básico e moradia à 

população. Propor programas habitacionais com condições mínimas de saneamento 

básico e fortalecimento das políticas de segurança pública, de maneira a oferecer uma 

vida mais digna à população. 

Hipóteses Controle populacional e ampliação do acesso às atividades profissionais contribuirão 

para a inserção da população na sociedade. A promoção da maior capacitação e formação 

para o emprego especializado propicia maior inserção da população na sociedade. 

O quadro 6 – Caracterização da tipologia da sustentabilidade social 

 

Critérios  Caracterização 

Contextos As economias nacionais e internacionais estão cada vez mais buscando a integração de 
informações a partir da internacionalização e globalização. Socializar as informações 
sobre as perspectivas de desenvolvimento econômico dos países visa a fortalecer a 
integração e os interesses econômicos nacionais e internacionais. 

Objetivos Apresentar a crescente busca pela lucratividade e pelo crescimento econômico é a 
prioridade no mundo dos negócios. Promover o aumento de renda, de forma a favorecer 
o poder de compra e os lucros, a expansão dos negócios, o crescimento dos mercados 
financeiros, a fim de favorecer a economia. 

Metas Apresentar propostas constantes que favoreçam o maior equilíbrio e estabilidade das 
economias: locais/global. Controlar as exportações de recursos naturais depende de um 
sistema econômico equilibrado e da intensa busca pela estabilidade das economias 
locais/global. 

Vias Criação de regras econômicas capazes de promover o controle e a integração das 
economias nacionais e internacionais. Propor regras e condições financeiras 
autosuficientes para projetos públicos, de maneira a implementar e desenvolver técnicas 
que favoreçam a manutenção e o controle das economias. 

Hipóteses O crescimento da participação de mais países nas decisões econômicas ocorre pelo fato 
de políticas de empréstimos estarem promovendo maior desenvolvimento econômico. 
Ampliar os empréstimos internacionais e nacionais proporciona o crescimento das 
economias e faz com que países em ascensão busquem maior participação nas decisões 
econômicas globais. 

O quadro 7 – Caracterização da tipologia da sustentabilidade econômica 
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Critérios  Caracterização 

Contextos A preservação dos ecossistemas e demais áreas naturais são condições importantes para 
caracterizar e fortalecer os contextos local e global. Proteger e restaurar os ecossistemas, 
preservar áreas naturais e florestas nativas são condições básicas para prover o 
desenvolvimento ambiental em distintos contextos. 

Objetivos Ampliar as ações de preservação e de conservação ambiental se dá através da 
conscientização. Promover a conservação da diversidade biológica e a preservação do 
meio ambiente depende da maior conscientização de toda sociedade. 

Metas O controle e a recuperação das áreas degradadas são condições que se fazem necessárias 
à preservação ambiental. Controlar as queimadas nas florestas para a expansão das 
atividades agrícolas e promover a sua recuperação são condições necessárias à 
preservação ambiental. 

Vias O constante combate às emissões de gases e o aprimoramento de técnicas para tal 
controle buscam favorecer o meio ambiente. Combater e controlar a queima de 
combustíveis fósseis e a emissão de poluentes químicos descartados sem controle são 
condições fundamentais à preservação do meio ambiente. 

Hipóteses A melhoria das condições da água, do ar e do aquecimento global são condições que 
buscam favorecer a sobrevivência. Combater a contaminação dos lençóis freáticos, criar 
políticas para melhorar as condições do ar e controlar o aquecimento global são 
condições necessárias à sobrevivência humana. 

O quadro 8 – Caracterização da tipologia da sustentabilidade ambiental 

 

Critérios  Caracterização 

Contextos As instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais, são eixos motrizes para o 
desenvolvimento. Buscar, através da promoção do ensino e das pesquisas, o crescimento 
tecnológico em prol de uma educação capaz de empreender o desenvolvimento local e 
global. 

Objetivos Promover através do ensino uma maior conscientização e a diminuição do consumo 
desnecessário. Apresentar novas estratégias de conscientização a partir de um ensino 
diferenciado, que promova uma nova visão de preservação e a importância de um 
consumo mais consciente. 

Metas Propor continuamente novos estudos que proporcionem avanços tecnológicos em prol do 
meio ambiente. Favorecer a integração entre as instituições de ensino e pesquisa, a fim de 
criar novas teorias, e a ampliação da preservação socioambiental a partir de novas 
tecnologias. 

Vias Melhoria do processo de formação e profissionalização é fundamental para se reconstruir 
uma educação melhor. Promover a formação e a capacitação profissional de professores 
de forma a proporcionar a socialização de teorias e práticas em prol de uma educação 
melhor para todos. 

Hipóteses A melhoria constante do ensino/aprendizagem proporciona a ampliação dos 
conhecimentos e da evolução da sociedade. Proporcionar o ensino e a aprendizagem 
contínua, com vistas ao desenvolvimento educacional a partir da transdisciplinaridade, 
em prol de uma sociedade melhor e mais promissora às gerações. 

O quadro 9 – Caracterização da tipologia da sustentabilidade educacional 
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5.4 A CONSTRUÇÃO DOS ENUNCIADOS E DO QUESTIONÁRIO 

NORMATIVO 

 

 Uma vez definidas e caracterizadas as tipologias da sustentabilidade como uma 

exigência de um questionário normativo, a primeira etapa foi construir o conjunto de 

enunciados de cada tipologia com a finalidade de compor o questionário. 

 Cada enunciado expressa o conteúdo da caracterização. Como foi estabelecido, o 

enunciado deve ter uma clareza na sua redação, ser breve, evitando informações 

supérfluas e, ainda, deve ser exclusivo para com as características da tipologia que 

representa.  

 Os enunciados são elaborados utilizando-se das seguintes expressões: creio que, 

considero que, penso que, acredito que e entendo que. Esta é uma exigência teórico-

metodológica para se identificarem crenças, uma vez que essa forma estabelece 

diferença com o estudo do conhecimento. Como explica Marrero (1988), as crenças, por 

estarem no nível do implícito, não devem ser diagnosticadas por vias que mobilizem de 

forma explícita o pensamento dos sujeitos. 

 Essa forma também possibilita aos sujeitos avaliar o grau de acordo com cada 

uma das proposições dadas. 

 Foi construída uma primeira versão do conjunto de enunciados, a qual foi 

discutida com o orientador. Nos quadros de 10 a 14 apresentam-se os enunciados 

relacionados às características de cada tipologia. 
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Critérios  Caracterização Enunciados 

Contextos Promover políticas governamentais para que o desenvolvimento possa favorecer a todos, 

seja em nível nacional e/ou em nível internacional. Ampliar as relações governamentais a 

fim de que a formulação de políticas seja capaz de promover o desenvolvimento global e/ou 

local. 

Creio que a sustentabilidade se desenvolve 

preferencialmente nos níveis das políticas 

governamentais nacionais e internacionais. 

Objetivos Empreender programas políticos que favoreçam, do ponto de vista ambiental, os avanços 

constantes advindos da globalização. Promover a maior equidade e a democracia nos 

sistemas políticos a partir da proposição de mais diretrizes que estimulem programas 

socioambientais globais. 

Considero que a finalidade da sustentabilidade é 

favorecer a criação de leis que orientem o 

desenvolvimento político da sociedade e consolidem a 

democracia. 

Metas Criação de legislações que proporcionem o crescimento de ações integradas com empresas, 

de forma a favorecer a população. Apresentar legislações que promovam estratégias, tanto à 

população quanto às empresas, capazes de favorecerem de forma justa e sustentável os 

direitos cidadãos. 

Penso que a sustentabilidade se dirige à criação de 

legislações que promovam políticas, destinadas tanto 

à população quanto às empresas, capazes de 

favorecerem o crescimento da sociedade. 

Vias Viabilizar políticas legais que possam ampliar o entendimento sobre o desenvolvimento do 

meio ambiente às gerações presente e futura. Desenvolver políticas que favoreçam a 

conscientização sobre a preservação ambiental e social, de forma a contemplarem estratégias 

legais capazes de promoverem a responsabilidade socioambiental. 

Acredito que são os projetos políticos as vias mais 

importantes para o desenvolvimento da 

sustentabilidade. 

Hipóteses Aumentar o controle sobre a corrupção na política, grande problemática atual dos países, o 

que proporcionará um desenvolvimento mais sustentável. Propor políticas rigorosas para os 

casos de corrupção, que tanto fragilizam os investimentos em programas socioambientais 

favoráveis ao desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

Entendo que a sustentabilidade é uma condição 

necessária para o empreendimento de políticas e leis 

rigorosas para se combater a corrupção que fragiliza o 

desenvolvimento de programas políticos. 

O quadro 10 – Enunciados para a sustentabilidade política 
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Critérios  Caracterização Enunciados 

Contextos Contextos em que se desenvolvem as ações sociais favorecendo a empregabilidade e a 

família, a fim de contribuir para o combate ao trabalho ilegal. Favorecer o desenvolvimento 

da responsabilidade social global e local, tanto em relação à população quanto às empresas, 

de forma a combater o trabalho forçado e infantil. 

Considero que a sustentabilidade se desenvolve na 

família e no ambiente de trabalho, de forma a melhorar 

as condições sociais, a fim de promover a 

responsabilidade social. 

Objetivos Proporcionar o desenvolvimento com maior inclusão social, minimizando a pobreza e a 

desigualdade de gêneros. Combater a desigualdade geradora da pobreza, favorecendo a 

inclusão social e a ampliação do entendimento sobre os gêneros, de forma a preservar a 

diversidade sexual. 

Penso que o objetivo da sustentabilidade é combater a 

desigualdade social geradora da pobreza, favorecer a 

inclusão social, a igualdade de gêneros e preservar a 

diversidade sexual. 

Metas Ampliar a liberdade de opinião, das condições de alimentação, saúde e lazer para todos. 

Incentivar a liberdade de escolha e a proteção dos direitos humanos, favorecendo a 

promoção de programas que proporcionem a melhoria da saúde e da qualidade de vida. 

Acredito que a sustentabilidade se orienta a 

proporcionar o incentivo à liberdade de escolha, à 

proteção dos direitos, ao lazer e aos programas sociais 

que favorecem a saúde e a qualidade de vida. 

Vias Apresentação de melhorias das condições de segurança, saneamento básico e moradia à 

população. Propor programas habitacionais com condições mínimas de saneamento básico e 

fortalecimento das políticas de segurança pública, de maneira a oferecer uma vida mais 

digna à população. 

Entendo que a melhoria contínua das condições 

habitacionais, de saneamento básico e de segurança 

pública que favorecem condições sociais mais dignas à 

população é a via para se desenvolver a 

sustentabilidade. 

Hipóteses Controle populacional e ampliação do acesso às atividades profissionais contribuirão para a 

inserção da população na sociedade. A promoção da maior capacitação e formação para o 

emprego especializado propicia maior inserção da população na sociedade. 

Creio que a sustentabilidade deve controlar o 

crescimento populacional e promover qualificação de 

mão de obra especializada, a fim de favorecer a inserção 

da população na sociedade. 

O quadro 11 – Enunciados para a sustentabilidade social 
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Critérios  Caracterização Enunciados 

Contextos As economias nacionais e internacionais estão cada vez mais buscando a integração de 
informações a partir da internacionalização e globalização. Socializar as informações sobre 
as perspectivas de desenvolvimento econômico dos países visa a fortalecer a integração e os 
interesses econômicos nacionais e internacionais. 

Penso que os mercados financeiros em níveis nacional e 

internacional são os cenários fundamentais onde se 

desenvolve a sustentabilidade. 

Objetivos Apresentar a crescente busca pela lucratividade e pelo crescimento econômico é a prioridade 
no mundo dos negócios. Promover o aumento de renda, de forma a favorecer o poder de 
compra e os lucros, a expansão dos negócios, o crescimento dos mercados financeiros a fim 
de favorecer a economia. 

Acredito que a finalidade da sustentabilidade é promover 

o aumento da renda e do poder de compra, a expansão dos 

negócios e o crescimento dos mercados financeiros, de 

forma a tornar a economia mais forte. 

Metas Apresentar propostas constantes que favoreçam o maior equilíbrio e estabilidade às 
economias: locais/global. Controlar as exportações de recursos naturais depende de um 
sistema econômico equilibrado e da intensa busca pela estabilidade das economias 
locais/global. 

Entendo que a sustentabilidade tem como meta a 

estabilidade econômica dos países, o que os torna mais 

respeitados em nível internacional e favorece sua ascensão 

no comércio exterior. 

Vias Criação de regras econômicas capazes de promover o controle e a integração das economias 
nacionais e internacionais. Propor regras e condições financeiras auto-suficientes para 
projetos públicos, de maneira a implementar e desenvolver técnicas que favoreçam a 
manutenção e o controle das economias. 

Creio que a criação de normas financeiras nacionais é a 

via para se promover a sustentabilidade da economia 

internacional. 

Hipóteses O crescimento da participação de mais países nas decisões econômicas ocorre pelo fato de 
políticas de empréstimos estarem promovendo maior desenvolvimento econômico. Ampliar 
os empréstimos internacionais e nacionais proporciona o crescimento das economias e faz 
com que países em ascensão busquem maior participação nas decisões econômicas globais. 

Considero que a sustentabilidade deve expandir as 

políticas de empréstimos, fazendo com que as economias 

nacionais se fortaleçam e consigam maior visibilidade e 

espaço nas discussões econômicas internacionais. 

O quadro 12 – Enunciados para a sustentabilidade econômica 
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Critérios  Caracterização Enunciados 

Contextos A preservação dos ecossistemas e demais áreas naturais é condição importante para 
caracterizar e fortalecer os contextos local e global. Proteger e restaurar os ecossistemas, 
preservar áreas naturais e florestas nativas são condições básicas para prover o 
desenvolvimento ambiental em distintos contextos. 

Acredito que sustentabilidade preferencialmente se 
desenvolve nas áreas naturais e ecossistemas protegidos, 
o que favorece a sua preservação e restauração. 

Objetivos Ampliar as ações de preservação e de conservação ambiental se dá através da 
conscientização. Promover a conservação da diversidade biológica e a preservação do 
meio ambiente depende da maior conscientização de toda sociedade. 

Entendo que a finalidade da sustentabilidade é promover 
a preservação e a conservação da diversidade biológica 
natural necessária para o desenvolvimento do meio 
ambiente. 

Metas O controle e a recuperação das áreas degradadas são condições que se fazem necessárias à 
preservação ambiental. Controlar as queimadas nas florestas para a expansão das 
atividades agrícolas e promover a sua recuperação são condições necessárias à preservação 
ambiental. 

Creio que o controle e a recuperação de áreas naturais 
degradas são metas necessárias da sustentabilidade à 
preservação ambiental. 

Vias O constante combate às emissões de gases e o aprimoramento de técnicas para tal controle 
buscam favorecer o meio ambiente. Combater e controlar a queima de combustíveis 
fósseis e a emissão de poluentes químicos descartados sem controles são condições 
fundamentais à preservação do meio ambiente. 

Considero que o controle e o combate às emissões de 
gases poluentes, as queimadas e os incêndios florestais 
são as vias fundamentais para garantir a sustentabilidade. 

Hipóteses A melhoria das condições da água, do ar e do aquecimento global são condições que 
buscam favorecer a sobrevivência. Combater a contaminação dos lençóis freáticos, criar 
políticas para melhorar as condições do ar e controlar o aquecimento global  são condições 
necessárias à sobrevivência humana. 

Penso que a sustentabilidade deve combater a 
contaminação dos lençóis freáticos, as péssimas 
condições do ar e o aquecimento global, favorecendo 
condições necessárias à sobrevivência da população. 

O quadro 13 – Enunciados para sustentabilidade ambiental 
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Critérios  Caracterização Enunciados 

Contextos As instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais, são eixos motrizes para o 
desenvolvimento. Buscar, através da promoção do ensino e das pesquisas, o crescimento 
tecnológico em prol de uma educação capaz de empreender o desenvolvimento local e 
global. 

Entendo que a sustentabilidade se desenvolve 
preferencialmente nas instituições educacionais. 

Objetivos Promover, através de uma maior conscientização propiciada pelo ensino, a diminuição do 
consumo desnecessário. Apresentar novas estratégias de conscientização a partir de um 
ensino diferenciado, que promova uma nova visão de preservação e a importância de um 
consumo mais consciente. 

Creio que o objetivo da sustentabilidade é promover 
novas estratégias educacionais para conscientizar a 
população sobre a importância do meio ambiente e da 
redução do consumo. 

Metas Propor continuamente novos estudos que proporcionem avanços tecnológicos em prol do 
meio ambiente. Favorecer a integração entre as instituições de ensino e pesquisa, a fim de 
criar novas teorias e ampliar a preservação socioambiental a partir de novas tecnologias. 

Considero que a sustentabilidade deve ampliar e integrar 
as instituições de ensino e pesquisa e favorecer o avanço 
científico e tecnológico. 

Vias Melhoria do processo de formação e profissionalização é fundamental para se reconstruir 
uma educação melhor. Promover a formação e a capacitação profissional de professores, 
de forma a proporcionar a socialização de teorias e práticas em prol de uma educação 
melhor para todos. 

Penso que a educação é a via para se desenvolver a 
sustentabilidade. 

Hipóteses A melhoria constante do ensino/aprendizagem proporciona a ampliação dos 
conhecimentos e da evolução da sociedade. Propiciar que o ensino e a aprendizagem 
contínua favoreçam o desenvolvimento educacional a partir da transdisciplinaridade, em 
prol de uma sociedade melhor e mais promissora para as gerações. 

Acredito que a sustentabilidade deve promover o ensino-
aprendizagem e a ampliação de conhecimentos a fim de 
proporcionar uma educação melhor às gerações presente 
e futura. 

O quadro 14 – Enunciados para a sustentabilidade educacional 
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Construídos os enunciados, passou-se à estruturação do questionário normativo: 

primeira versão. O formato do questionário possibilitou uma estruturação em três 

partes: 

Parte I – Caracterizações dos sujeitos da pesquisa e informações necessárias para se 

responderem os questionário. 

Parte II – Os enunciados, numa disposição aleatória, com as informações para se avaliar 

o grau de acordo ou não. 

Parte III – A questão semiestruturada orientada à obtenção de informações 

complementares que possibilitem ter uma visão mais completa do objeto de estudo. 

 A primeira versão do questionário se apresenta no quadro 15. 
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                                        ENUNCIADOS TD D IND A TA 

1 Creio que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nos níveis das políticas governamentais nacionais e internacionais. TD D IND A TA 

2 Considero que a sustentabilidade se desenvolve na família e no ambiente de trabalho, de forma a melhorar as condições sociais, a fim de promover a 

responsabilidade social. 

TD D IND A TA 

3 Penso que os mercados financeiros em níveis nacional e internacional são as situações vulneráveis consideráveis em que se desenvolve a 

sustentabilidade. 

TD D IND A TA 

4 Acredito que sustentabilidade preferencialmente se desenvolve nas áreas naturais e ecossistemas protegidos, o que favorece a sua preservação e 

restauração. 

TD D IND A TA 

5 Entendo que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nas instituições educacionais. TD D IND A TA 

6 Considero que a finalidade da sustentabilidade é favorecer a criação de leis que orientem o desenvolvimento político da sociedade e consolidem a 

democracia. 

TD D IND A TA 

7 Penso que o objetivo da sustentabilidade é combater a desigualdade social, que promove a pobreza; favorecer a inclusão social, a igualdade de 

gêneros e preservar a diversidade sexual. 

TD D IND A TA 

8 Acredito que a finalidade da sustentabilidade é promover o aumento da renda e do poder de compra, a expansão dos negócios e o crescimento dos 

mercados financeiros, de forma a tornar a economia mais forte. 

TD D IND A TA 

9 Entendo que a finalidade da sustentabilidade é promover a preservação e a conservação da diversidade biológica natural necessária ao 

desenvolvimento do meio ambiente. 

TD D IND A TA 

10 Creio que o objetivo da sustentabilidade é promover novas estratégias educacionais para conscientizar a população sobre a importância do meio 

ambiente e da redução do consumo. 

TD D IND A TA 

11 Penso que a sustentabilidade se dirige à criação de legislações que promovam políticas destinadas tanto à população quanto às empresas, capazes de 

favorecerem o crescimento da sociedade. 

TD D IND A TA 

12 Acredito que a sustentabilidade se orienta a proporcionar o incentivo à liberdade de escolha, à proteção dos direitos, ao lazer e aos programas sociais 

que favorecem a saúde e a qualidade de vida. 

TD D IND A TA 

13 Entendo que a sustentabilidade tem como meta a estabilidade econômica dos países, o que os torna mais respeitados em nível internacional e favorece TD D IND A TA 
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sua ascensão no comércio exterior. 

14 Creio que o controle e a reformulação de áreas naturais deterioradas são metas necessárias da sustentabilidade para a preservação ambiental. TD D IND A TA 

15 Considero que a sustentabilidade deve ampliar e integrar as instituições de ensino e pesquisa, bem como favorecer o avanço científico e tecnológico. TD D IND A TA 

16 Acredito que são os projetos políticos as vias mais importantes para o desenvolvimento da sustentabilidade. TD D IND A TA 

17 Entendo que a melhoria contínua das condições habitacionais, de saneamento básico e de segurança pública, as quais favorecem condições sociais 

mais dignas à população, constitui a via para se desenvolver a sustentabilidade. 

TD D IND A TA 

18 Creio que a criação de normas financeiras nacionais é a via para se promover a sustentabilidade da economia internacional. TD D IND A TA 

19 Considero que controlar e combater as emissões de gases poluentes, as queimadas e os incêndios florestais são as vias fundamentais para garantir a 

sustentabilidade. 

TD D IND A TA 

20 Penso que a educação é a via de mão dupla para se desenvolver a sustentabilidade. TD D IND A TA 

21 Entendo que a sustentabilidade é uma condição necessária para o empreendimento de políticas e leis rigorosas para se combater a corrupção que 

fragiliza o desenvolvimento de programas políticos. 

TD D IND A TA 

22 Creio que a sustentabilidade deve controlar o crescimento populacional e promover a qualificação de mãodeobra especializada, a fim de favorecer a 

inserção da população na sociedade. 

TD D IND A TA 

23 Considero que a sustentabilidade deve expandir as políticas de empréstimos, fazendo com que as economias nacionais se fortaleçam e consigam 

maior visibilidade e espaço nas discussões econômicas internacionais. 

TD D IND A TA 

24 Penso que a sustentabilidade deve combater a contaminação dos lençóis freáticos, as péssimas condições do ar e o aquecimento global, como 

condição necessária à sobrevivência da população. 

TD D IND A TA 

25 Acredito que a sustentabilidade deve promover o ensino-aprendizagem e a ampliação de conhecimentos a fim de proporcionar uma educação melhor 

às gerações presente e futura. 

TD D IND A TA 

 Quadro 15 – Primeira versão do questionário normativo para o estudo das crenças 
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Como se pode observar, o questionário apresenta 5 enunciados para cada 

tipologia da sustentabilidade, o que, enquanto modelo, permite apreender e estudar as 

crenças dentro das tipologias estabelecidas. 
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5.5 ANÁLISE E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 O questionário normativo, contendo a pergunta semiestruturada foi objeto de 

validações. Num primeiro momento se procurou estabelecer a validez de conteúdo e 

num segundo momento, a consistência de cada enunciado que compôs o questionário. 

 A primeira versão do questionário foi entregue a dois especialistas, um da 

temática sustentabilidade e o outro em metodologia da pesquisa. Foi solicitado que 

avaliassem a pertinência de cada enunciado em relação a seu propósito no questionário 

(correspondência com a característica que o expressa) e à clareza na sua formulação. 

 Os resultados da avaliação dos especialistas nos levaram à reformulação de 

quatro enunciados, para uma melhor clareza. Quanto aos conteúdos, os enunciados 

foram avaliados positivamente.  
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5.6 RESULTADOS DO PRÉ-TESTE 

 

Na sequência, apresentam-se os 25 enunciados do questionário normativo das 

tipologias da sustentabilidade e seus índices. Os enunciados serão apresentados por 

tipologias, a fim de proporcionar uma melhor visão sobre os níveis de consistência 

interna dos enunciados intrínsecos a cada uma das tipologias da sustentabilidade 

relacionadas ao pré-teste (Apêndice B).  
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ENUNCIADOS 
 

Média     Média X Média Y Sx Sy ∑ sy rxy 

Sustentabilidade Política  
E 1 Creio que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nos níveis das políticas 
governamentais nacionais e internacionais. 

3,28 72,64 0,78 11,03 134,5 0,63 

E 6 Considero que a finalidade da sustentabilidade é favorecer a criação de leis que orientem o 
desenvolvimento político da sociedade e consolidem a democracia. 

2,96 71,6 1,15 13,08 251,6 0,67 

E 11 Penso que a sustentabilidade se dirige à criação de legislações que promovam políticas destinadas 
tanto à população quanto às empresas, capazes de favorecerem o crescimento da sociedade. 

2,88 66,56 1,18 9,78 189,6 0,66 

E 16 Acredito que são os projetos políticos as vias mais importantes para o desenvolvimento da 
sustentabilidade. 

2,68 74,44 1,24 15,0 295,5 0,64 

E 21 Entendo que a sustentabilidade é uma condição necessária ao empreendimento de políticas e leis 
rigorosas para se combater a corrupção, que fragiliza o desenvolvimento de programas políticos. 

2,88 74,56 1,13 12,88 198,6 0,54 

 Média da Consistência Interna da Tipologia 
Sustentabilidade Política 

0,63 

Sustentabilidade Social  
E 2 Considero que a sustentabilidade se desenvolve na família e no ambiente de trabalho, de forma a 
melhorar as condições sociais a fim de promover a responsabilidade social. 

2,92 72,0 1,09 11,14 176,0 0,58 

E 7 Penso que o objetivo da sustentabilidade é combater a desigualdade social geradora da pobreza, 
favorecer a inclusão social, a igualdade de gêneros e preservar a diversidade sexual. 

2,76 69,56 1,31 11,51 220,3 0,58 

E 12 Acredito que a sustentabilidade se orienta a proporcionar o incentivo à liberdade de escolha, à 
proteção dos direitos, ao lazer e aos programas sociais que favorecem a saúde e a qualidade de vida. 

2,92 73,04 1,25 14,32 343,0 0,77 

E 17 Entendo que a melhoria contínua das condições habitacionais, de saneamento básico e de 
segurança pública que favorecem condições sociais mais dignas à população é a via para se desenvolver 
a sustentabilidade. 

2,84 75,0 1,28 13,59 341,0 0,78 

E 22 Creio que a sustentabilidade deve controlar o crescimento populacional e promover a qualificação 
de mãodeobra especializada, a fim de favorecer a inserção da população na sociedade. 

3,0 74,0 1,08 11,80 214,0 0,67 

 Média da Consistência Interna da Tipologia 
Sustentabilidade Social 

0,68 

Sustentabilidade Econômica  
E 3 Penso que os mercados financeiros em níveis nacional e internacional são os cenários fundamentais 
onde se desenvolve a sustentabilidade. 

3,0 72,28 1,26 9,76 183,0 0,62 

E 8 Acredito que a finalidade da sustentabilidade é promover o aumento da renda e do poder de compra, 
a expansão dos negócios e o crescimento dos mercados financeiros, de forma a tornar a economia mais 
forte. 

2,88 71,72 1,15 10,95 222,1 0,71 

E 13 Entendo que a sustentabilidade tem como meta a estabilidade econômica dos países, o que os torna 2,92 74,44 1,34 14,74 354,8 0,73 

Tabela 6 - Média Total da Consistência Interna das Tipologias da Sustentabilidade 
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mais respeitados em nível internacional e favorece sua ascensão no comércio exterior. 
E 18 Creio que a criação de normas financeiras nacionais é a via para se promover a sustentabilidade da 
economia internacional. 

2,88 73,44 1,10 12,97 289,3 0,81 

E 23 Considero que a sustentabilidade deve expandir as políticas de empréstimos, fazendo com que as 
economias nacionais se fortaleçam e consigam maior visibilidade e espaço nas discussões econômicas 
internacionais. 

2,88 72,04 1,10 11,95 188,2 0,57 

 Média da Consistência Interna da Tipologia 
Sustentabilidade Econômica 

0,69 

Sustentabilidade Ambiental  
E 4 Acredito que sustentabilidade preferencialmente se desenvolve nas áreas naturais e ecossistemas 
protegidos, o que favorece a sua preservação e restauração. 

3,08 71,48 1,11 12,03 221,0 0,66 

E 9 Entendo que a finalidade da sustentabilidade é promover a preservação e a conservação da 
diversidade biológica natural necessária ao desenvolvimento do meio ambiente. 

2,84 70,04 1,09 10,30 175,1 0,62 

E 14 Creio que o controle e a recuperação de áreas naturais degradas são metas necessárias da 
sustentabilidade para a preservação ambiental. 

2,71 74,64 1,23 13,87 236,4 0,55 

E 19 Considero que controlar e combater as emissões de gases poluentes, as queimadas e os incêndios 
florestais são as vias fundamentais para garantir a sustentabilidade. 

2,8 73,44 1,38 12,97 322,2 0,72 

E 24 Penso que a sustentabilidade deve combater a contaminação dos lençóis freáticos, as péssimas 
condições do ar e o aquecimento global, condições necessárias à sobrevivência da população. 

2,96 72,44 1,08 11,53 162,4 0,52 

 Média da Consistência Interna da Tipologia 
Sustentabilidade Ambiental 

0,61 

Sustentabilidade Educacional  
E 5 Entendo que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nas instituições educacionais. 3,0 70,52 1,15 12,71 217,0 0,59 
E 10 Creio que o objetivo da sustentabilidade é promover novas estratégias educacionais para 
conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente e da redução do consumo. 

2,84 69,16 1,16 12,03 255,6 0,73 

E 15 Considero que a sustentabilidade deve ampliar e integrar as instituições de ensino e pesquisa e 
favorecer o avanço científico e tecnológico. 

2,76 74,44 1,22 15,0 315,6 0,69 

E 20 Penso que a educação é a via para se desenvolver a sustentabilidade. 3,0 74,56 1,17 12,88 255,0 0,68 
E 25 Acredito que a sustentabilidade deve promover o ensino-aprendizagem e a ampliação de 
conhecimentos a fim de proporcionar uma educação melhor para as gerações presente e futura. 

3,2 71,68 1,03 9,49 151,6 0,62 

 Média da Consistência Interna da Tipologia 
Sustentabilidade Política 

0,66 

 
 

 
0,65 



155 
 

 

A tabela 6 apresenta consistências, demonstrando que todos os enunciados estão 

dentro dos níveis de aceitação, que variam de 0,5 > rxy < 1,0. Tais índices constatam que 

as tipologias da sustentabilidade obtiveram resultados semelhantes e consequentemente 

satisfatórios, como: tipologia da sustentabilidade política: 0,63; tipologia da 

sustentabilidade social: 0,68;  tipologia da sustentabilidade econômica: 0,69;  tipologia 

da sustentabilidade ambiental: 0,61 e  tipologia da sustentabilidade educacional: 0,66. 

 Sendo assim, confirma-se que a média de consistência interna de todos os 

enunciados do questionário normativo de crenças sobre as tipologias da sustentabilidade 

é de 0,65; logo, este é um índice considerável para um instrumento desta natureza. 
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5.7 OS ENUNCIADOS E AS TIPOLOGIAS TÍPICAS 

 

 As análises das médias de cada enunciado e dos desvios padrões possibilitam 

identificar quais delas são as mais típicas, uma vez que o índice de tipicidade se 

expressa também pela média de valores atribuídos pelos sujeitos a cada enunciado. 

 Na tabela 7 se apresentam os valores das médias (IT) e dos desvios padrões para 

cada enunciado de cada tipologia. 
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Enunciados Média 

(I T) 

Desvio 

Padrão 

Sustentabilidade Política 

E 1 Creio que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nos níveis das políticas governamentais nacionais e internacionais. 2,25 1,03 

E 6 Considero que a finalidade da sustentabilidade é favorecer a criação de leis que orientem o desenvolvimento político da sociedade e consolidem a democracia. 1,74 1,18 

E 11 Penso que a sustentabilidade se dirige à criação de legislações que promovam políticas destinadas tanto à população quanto às empresas, capazes de 

favorecerem o crescimento da sociedade. 

2,61 0,98 

E 16 Acredito que são os projetos políticos as vias mais importantes para o desenvolvimento da sustentabilidade. 2,49 1,14 

E 21 Entendo que a sustentabilidade é uma condição necessária ao empreendimento de políticas e leis rigorosas para se combater a corrupção, que fragiliza o 

desenvolvimento de programas políticos. 

1,64 1,13 

Sustentabilidade Social 

E 2 Considero que a sustentabilidade se desenvolve na família e no ambiente de trabalho, de forma a melhorar as condições sociais a fim de promover a 

responsabilidade social. 

3,16 0,77 

E 7 Penso que o objetivo da sustentabilidade é combater a desigualdade social geradora da pobreza, favorecer a inclusão social, a igualdade de gêneros e preservar 

a diversidade sexual. 

1,74 1,17 

E 12 Acredito que a sustentabilidade se orienta a proporcionar o incentivo à liberdade de escolha, à proteção dos direitos, ao lazer e aos programas sociais que 

favorecem a saúde e a qualidade de vida. 

2,15 1,13 

E 17 Entendo que a melhoria contínua das condições habitacionais, de saneamento básico e de segurança pública, que favorecem condições sociais mais dignas à 

população, é a via para se desenvolver a sustentabilidade. 

2,82 0,92 

E 22 Creio que a sustentabilidade deve controlar o crescimento populacional e promover qualificação de mão de obra especializada, a fim de favorecer a inserção 

da população na sociedade. 

1,99 1,16 

Sustentabilidade Econômica 

E 3 Penso que os mercados financeiros em níveis nacional e internacional são os cenários fundamentais 

onde se desenvolve a sustentabilidade. 

1,67 1,03 

Tabela 7 – Índices de tipicidade (Média) e o desvio padrão para cada enunciado 
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E 8 Acredito que a finalidade da sustentabilidade é promover o aumento da renda e do poder de compra, a expansão dos negócios e o crescimento dos mercados 

financeiros, de forma a tornar a economia mais forte. 

1,52 1,25 

E 13 Entendo que a sustentabilidade tem como meta a estabilidade econômica dos países, o que os torna mais respeitados em nível internacional e favorece sua 

ascensão no comércio exterior. 

1,78 1,21 

E 18 Creio que a criação de normas financeiras nacionais é a via para se promover a sustentabilidade da economia internacional. 1,90 1,05 

E 23 Considero que a sustentabilidade deve expandir as políticas de empréstimos, fazendo com que as economias nacionais se fortaleçam e consigam maior 

visibilidade e espaço nas discussões econômicas internacionais. 

1,56 1,14 

Sustentabilidade Ambiental 

E 4 Acredito que sustentabilidade preferencialmente se desenvolve nas áreas naturais e ecossistemas protegidos, o que favorece a sua preservação e restauração. 2,41 1,11 

E 9 Entendo que a finalidade da sustentabilidade é promover a preservação e a conservação da diversidade biológica natural necessária para o desenvolvimento do 

meio ambiente. 

3,06 0,91 

E 14 Creio que o controle e a recuperação de áreas naturais degradas são metas necessárias da sustentabilidade para a preservação ambiental. 3,19 1,04 

E 19 Considero que controlar e combater as emissões de gases poluentes, as queimadas e os incêndios florestais são as vias fundamentais para garantir a 

sustentabilidade. 

2,98 0,97 

E 24 Penso que a sustentabilidade deve combater a contaminação dos lençóis freáticos, as péssimas condições do ar e o aquecimento global como condição 

necessárias à sobrevivência da população. 

3,13 0,93 

Sustentabilidade Educacional 

E 5 Entendo que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nas instituições educacionais. 2,52 0,96 

E 10 Creio que o objetivo da sustentabilidade é promover novas estratégias educacionais para conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente e 

da redução do consumo. 

3,10 0,96 

E 15 Considero que a sustentabilidade deve ampliar e integrar as instituições de ensino e pesquisa, bem como favorecer o avanço científico e tecnológico. 2,93 1,03 

E 20 Penso que a educação é a via para se desenvolver a sustentabilidade. 3,39 0,80 

E 25 Acredito que a sustentabilidade deve promover o ensino-aprendizagem e a ampliação de conhecimentos, a fim de proporcionar uma educação melhor às 

gerações presente e futura. 

3,22 0,91 
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Na tabela 7 se observa que: 

 Os enunciados de maior média e menor desvio padrão são: E 9, E 10, E 14, E 20 

e E 25. São enunciados típicos das tipologias da sustentabilidade ambiental e 

educacional. 

 Para a maioria dos estudantes, a educação é a via para o desenvolvimento da 

sustentabilidade, assim como o meio ambiente e a recuperação de áreas naturais 

degradadas são metas necessárias à sustentabilidade. A essas situações se unem as 

crenças relativas ao combate de gases poluentes e aquecimento global. 

 Os enunciados de menor média, como os E 3, E 8, E 21 e E 23, não apresentam 

alto valor de desvio padrão e ainda são os menores valores; para tanto, são considerados 

com índice de tipicidade média e não baixa. Ademais, três dos enunciados pertencem à 

sustentabilidade econômica e um à sustentabilidade política. O fato é que um menor 

número de estudantes acreditam:  

a) serem os mercados financeiros em níveis nacional e internacional os cenários 

fundamentais onde se desenvolve a sustentabilidade; 

b) servir a sustentabilidade como mecanismo de expansão de políticas de 

empréstimos para o fortalecimento das economias internacionais; 

c) ter a sustentabilidade a finalidade de promover o aumento da renda e do poder 

de compra; da expansão dos negócios e do crescimento dos mercados 

financeiros; 

d) ser a sustentabilidade condição necessária para o empreendimento de políticas e 

leis rigorosas para se combater a corrupção, que fragiliza o desenvolvimento de 

programas políticos. 
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TIPOLOGIAS 

 

ÍNDICES DE 

TIPICIDADE 

TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE POLÍTICA 2,15 

TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL 2,37 

TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 1,69 

TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 2,95 

TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE EDUCACIONAL 3,03 

  

 O índice de tipicidade para uma tipologia revela o quanto esta tipologia é a que 

caracteriza, em maior ou menor grau, um modelo de crenças para o total de sujeitos do 

grupo. Na tabela 8 se pode constatar que o maior índice de tipicidade é dado para a 

sustentabilidade educacional (IT = 3,03) e em seguida para a sustentabilidade ambiental 

(IT = 2,95). Desses valores pode-se pensar que as questões educacionais e ambientais 

constituem maior preocupação para o total dos futuros administradores. A 

sustentabilidade econômica, embora com IT = 1,69, se revela como a menos típica para 

os graduandos em administração.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8 – Índices de tipicidade (média) para cada tipologia  
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Enunciados Matutino Noturno 

 M D. P M D. P 

Sustentabilidade Política 

E 1 Creio que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nos níveis das políticas governamentais nacionais e internacionais. 2,21 1,00 2,29 1,07 

E 6 Considero que a finalidade da sustentabilidade é favorecer a criação de leis que orientem o desenvolvimento político da sociedade e consolidem a democracia. 1,68 1,17 1,81 1,20 

E 11 Penso que a sustentabilidade se dirige à criação de legislações que promovam políticas destinadas tanto à população quanto às empresas, capazes de 

favorecerem o crescimento da sociedade. 

2,51 0,98 2,71 0,98 

E 16 Acredito que são os projetos políticos as vias mais importantes para o desenvolvimento da sustentabilidade. 2,49 1,14 2,49 1,15 

E 21 Entendo que a sustentabilidade é uma condição necessária para o empreendimento de políticas e leis rigorosas para se combater a corrupção, que fragiliza o 

desenvolvimento de programas políticos. 

1,64 1,13 1,64 1,13 

Sustentabilidade Social 

E 2 Considero que a sustentabilidade se desenvolve na família e no ambiente de trabalho, de forma a melhorar as condições sociais a fim de promover a 

responsabilidade social. 

3,13 0,80 3,20 0,75 

E 7 Penso que o objetivo da sustentabilidade é combater a desigualdade social geradora da pobreza, favorecer a inclusão social, a igualdade de gêneros e preservar a 

diversidade sexual. 

1,70 1,20 1,78 1,14 

E 12 Acredito que a sustentabilidade se orienta a proporcionar o incentivo à liberdade de escolha, à proteção dos direitos, ao lazer e aos programas sociais que 

favorecem a saúde e a qualidade de vida. 

2,10 1,14 2,20 1,13 

E 17 Entendo que a melhoria contínua das condições habitacionais, de saneamento básico e de segurança pública, que favorecem condições sociais mais dignas à 

população, é a via para se desenvolver a sustentabilidade. 

2,77 0,94 2,88 0,89 

E 22 Creio que a sustentabilidade deve controlar o crescimento populacional e promover qualificação de mão de obra especializada, a fim de favorecer a inserção 

da população na sociedade. 

1,92 1,17 2,06 1,16 

 

Sustentabilidade Econômica 

E 3 Penso que os mercados financeiros em níveis nacional e internacional são os cenários fundamentais 

onde se desenvolve a sustentabilidade. 

1,64 1,08 1,77 0,99 

Tabela 9 - Índices de tipicidade (média) e desvio padrão dos enunciados por turno 
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E 8 Acredito que a finalidade da sustentabilidade é promover o aumento da renda e do poder de compra, a expansão dos negócios e o crescimento dos mercados 

financeiros, de forma a tornar a economia mais forte. 

1,46 1,29 1,58 1,22 

E 13 Entendo que a sustentabilidade tem como meta a estabilidade econômica dos países, o que os torna mais respeitados em nível internacional e favorece sua 

ascensão no comércio exterior. 

1,75 1,23 1,81 1,19 

E 18 Creio que a criação de normas financeiras nacionais é a via para se promover a sustentabilidade da economia internacional. 1,92 1,06 1,89 1,05 

E 23 Considero que a sustentabilidade deve expandir as políticas de empréstimos, fazendo com que as economias nacionais se fortaleçam e consigam maior 

visibilidade e espaço nas discussões econômicas internacionais. 

1,44 1,13 1,69 1,15 

Sustentabilidade Ambiental 

E 4 Acredito que sustentabilidade preferencialmente se desenvolve nas áreas naturais e ecossistemas protegidos, o que favorece a sua preservação e restauração. 2,50 1,15 2,32 1,09 

E 9 Entendo que a finalidade da sustentabilidade é promover a preservação e a conservação da diversidade biológica natural necessária ao desenvolvimento do meio 

ambiente. 

3,15 0,92 2,98 0,90 

E 14 Creio que o controle e a recuperação de áreas naturais degradas são metas necessárias da sustentabilidade para a preservação ambiental. 3,31 0,92 3,07 1,08 

E 19 Considero que controlar e combater as emissões de gases poluentes, as queimadas e os incêndios florestais são as vias fundamentais para garantir a 

sustentabilidade. 

3,07 0,96 2,94 0,99 

E 24 Penso que a sustentabilidade deve combater a contaminação dos lençóis freáticos, as péssimas condições do ar e o aquecimento global como condição 

necessária à sobrevivência da população. 

3,26 0,90 3,0 0,96 

Sustentabilidade Educacional 

E 5 Entendo que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nas instituições educacionais. 2,84 0,87 2,2 1,06 

E 10 Creio que o objetivo da sustentabilidade é promover novas estratégias educacionais para conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente e da 

redução do consumo. 

3,14 1,02 3,07 0,90 

E 15 Considero que a sustentabilidade deve ampliar e integrar as instituições de ensino e pesquisa e favorecer o avanço científico e tecnológico. 2,91 1,11 2,95 0,96 

E 20 Penso que a educação é a via para se desenvolver a sustentabilidade. 3,45 0,85 3,33 0,75 

E 25 Acredito que a sustentabilidade deve promover o ensino-aprendizagem e a ampliação de conhecimentos a fim de proporcionar uma educação melhor às 

gerações presente e futura. 

3,27 0,94 3,17 0,88 
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 A tabela 9 permite observar que a tipologia política, em relação aos índices de 

tipicidade, foi a mais bem avaliada segundo os seus enunciados, no que concerne ao 

turno noturno e, ainda, aquela em que se encontrou o menor índice de diferença entre os 

turnos. A tipologia social obteve uma melhor avaliação no turno matutino, porém foi a 

que apresentou a maior diferença entre os turnos. Já a tipologia econômica, apesar dos 

menores índices no turno noturno, obteve uma melhor avaliação e, juntamente com a 

tipologia política, apresentou as menores diferenças de índices entre os turnos. A 

tipologia ambiental alcançou uma melhor avaliação no matutino, e a educacional, a 

maior avaliação no turno matutino.  

 

Tabela 10 – Total dos índices de tipicidade (média) e desvio padrão por turnos 

ÍNDICE DE TIPICIDADE DAS TIPOLOGIAS DA SUSTENTABILIDADE POR TURNO 

TIPOLOGIAS ÍNDICES DE TIPICIDADE 

 MATUTINO NOTURNO 

TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE POLÍTICA 2,10 2,18 

TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL 2,18 1,85 

TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 1,64 1,74 

TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 3,05 2,86 

TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE EDUCACIONAL 3,12 2,94 

  

 A tabela 10 mostra que existe uma predominância do índice de tipicidade no 

turno matutino, pois neste turno se registraram os maiores índices de tipicidade dos 

enunciados, em sua totalidade, nas tipologias social, ambiental e educacional.  

 O turno noturno, além de apresentar os menores índices de tipicidade, também 

apresentou as menores diferenças entre os índices. 

 Como parte do estudo, foi de interesse conhecer o comportamento da tipicidade 

dos enunciados não somente no grupo como um todo, mas também para cada um dos 

grupos (I, II, III e IV).   

 Os maiores valores dos índices de tipicidade e os de menores desvios padrões, 

marcados na tabela 11 na cor azul, apresentam o mesmo comportamento para o grupo 
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como um todo. A sustentabilidade educacional e ambiental são as típicas para os 

sujeitos de cada um dos grupos, embora, predomine a educacional. 
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        Grupo I         Grupo II         Grupo III       Grupo IV 
Enunciados 
 

I. T 
Média 

Desvio 
padrão 

I. T 
Média 

Desvio 
padrão 

I. T 
Média 

Desvio 
padrão 

I. T 
Média 

Desvio 
padrão 

Sustentabilidade Política  
E 1 Creio que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nos níveis das políticas 
governamentais nacionais e internacionais. 

2,3 1,11 2,2 1,01 2,4 0,83 2,0 1,09 

E 6 Considero que a finalidade da sustentabilidade é favorecer a criação de leis que 
orientem o desenvolvimento político da sociedade e consolidem a democracia. 

1,81 1,18 1,63 1,20 1,88 1,30 1,69 0,97 

E 11 Penso que a sustentabilidade se dirige à criação de legislações que promovam 
políticas destinadas tanto à população quanto às empresas, capazes de favorecerem o 
crescimento da sociedade. 

2,64 1,06 2,38 1,10 2,75 0,69 2,84 0,67 

E 16 Acredito que são os projetos políticos as vias mais importantes para o 
desenvolvimento da sustentabilidade. 

2,48 1,23 2,21 1,06 2,47 1,18 2,15 1,16 

E 21 Entendo que a sustentabilidade é uma condição necessária para o empreendimento de 
políticas e leis rigorosas para se combater a corrupção, que fragiliza o desenvolvimento de 
programas políticos. 

2,0 1,21 2,0 1,11 2,0 1,09 2,0 0,98 

Sustentabilidade Social  
E 2 Considero que a sustentabilidade se desenvolve na família e no ambiente de trabalho, 
de forma a melhorar as condições sociais a fim de promover a responsabilidade social. 

3,22 0,80 3,14 0,75 3,05 0,82 3,19 0,74 

E 7 Penso que o objetivo da sustentabilidade é combater a desigualdade social geradora da 
pobreza, favorecer a inclusão social, a igualdade de gêneros e preservar a diversidade 
sexual. 

1,82 1,20 1,66 1,10 1,77 1,17 1,48 1,23 

E 12 Acredito que a sustentabilidade se orienta a proporcionar o incentivo à liberdade de 
escolha, à proteção dos direitos, ao lazer e aos programas sociais que favorecem a saúde e 
a qualidade de vida. 

2,42 1,14 1,89 1,16 2,05 1,04 2,15 1,04 

E 17 Entendo que a melhoria contínua das condições habitacionais, de saneamento básico 
e de segurança pública, que favorecem condições sociais mais dignas à população, é a via 
para se desenvolver a sustentabilidade. 

3,0 0,91 2,66 0,83 2,77 1,09 2,76 0,81 

E 22 Creio que a sustentabilidade deve controlar o crescimento populacional e promover 
qualificação de mão de obra especializada, a fim de favorecer a inserção da população na 
sociedade. 

1,90 1,24 1,91 1,13 2,02 1,16 2,34 1,09 

Sustentabilidade Econômica         
E 3 Penso que os mercados financeiros em níveis nacional e internacional são os cenários 
fundamentais onde se desenvolve a sustentabilidade. 

1,70 1,11 1,71 1,01 1,72 0,77 1,65 1,26 

E 8 Acredito que a finalidade da sustentabilidade é promover o aumento da renda e do 
poder de compra, a expansão dos negócios e o crescimento dos mercados financeiros de 

1,76 1,38 1,19 1,12 1,86 1,15 1,38 1,23 

Tabela 11 – Índices de tipicidade (média) e desvio padrão por grupos           
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forma a tornar a economia mais forte. 
E 13 Entendo que a sustentabilidade tem como meta a estabilidade econômica dos países, 
o que os torna mais respeitados em nível internacional e favorece sua ascensão no 
comércio exterior. 

1,79 1,18 1,53 1,23 1,94 1,24 2,19 1,13 

E 18 Creio que a criação de normas financeiras nacionais é a via para se promover a 
sustentabilidade da economia internacional. 

1,95 1,05 1,83 1,08 1,81 1,14 2,15 0,88 

E 23 Considero que a sustentabilidade deve expandir as políticas de empréstimos, fazendo 
com que as economias nacionais se fortaleçam e consigam maior visibilidade e espaço nas 
discussões econômicas internacionais. 

2,0 1,07 1,0 1,20 2,0 1,17 2,0 1,15 

Sustentabilidade Ambiental         
E 4 Acredito que sustentabilidade preferencialmente se desenvolve nas áreas naturais e 
ecossistemas protegidos, o que favorece a sua preservação e restauração. 

2,47 1,20 2,41 1,03 2,34 1,21 2,42 1,10 

E 9 Entendo que a finalidade da sustentabilidade é promover a preservação e a 
conservação da diversidade biológica natural necessária ao desenvolvimento do meio 
ambiente. 

3,27 0,82 2,92 0,95 3,0 1,04 3,03 0,87 

E 14 Creio que o controle e a recuperação de áreas naturais degradas são metas necessárias 
da sustentabilidade para a preservação ambiental. 

3,51 0,64 2,75 1,29 3,22 0,95 3,46 0,58 

E 19 Considero que controlar e combater as emissões de gases poluentes, as queimadas e 
os incêndios florestais são as vias fundamentais para garantir a sustentabilidade. 

3,19 0,87 2,83 1,16 3,08 0,87 2,88 0,81 

E 24 Penso que a sustentabilidade deve combater a contaminação dos lençóis freáticos, as 
péssimas condições do ar e o aquecimento global como condição necessária à 
sobrevivência da população. 

3,30 0,76 2,9 1,05 3,1 1,01 3,2 0,85 

Sustentabilidade Educacional         
E 5 Entendo que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nas instituições 
educacionais. 

2,69 0,92 2,50 1,07 2,63 1,11 2,26 1,00 

E 10 Creio que o objetivo da sustentabilidade é promover novas estratégias educacionais 
para conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente e da redução do 
consumo. 

3,0 0,96 3,0 0,85 3,0 1,06 3,0 1,05 

E 15 Considero que a sustentabilidade deve ampliar e integrar as instituições de ensino e 
pesquisa e favorecer o avanço científico e tecnológico. 

2,96 0,99 2,72 1,16 3,02 0,95 3,30 0,93 

E 20 Penso que a educação é a via para se desenvolver a sustentabilidade. 3,49 0,74 3,30 0,91 3,37 0,84 3,42 0,64 
E 25 Acredito que a sustentabilidade deve promover o ensino-aprendizagem e a ampliação 
de conhecimentos a fim de proporcionar uma educação melhor às gerações presente e 
futura. 

3,34 0,82 3,01 1,07 3,28 0,84 3,38 0,75 

  



 Em relação aos enunciados de menores índices de tipicidade (marcados em 

verde), E 6 nos grupos II e IV apresenta valores próximos ao grupo como um todo. O 

mesmo acontece para os enunciados E 7 e E 8. Os enunciados E 3 para o grupo I e E 13 

para o grupo II apresentam menores valores, assim, as diferenças dos mesmos  não são 

significativas em relação aos valores dos grupos, porque as médias dos mesmos também 

são baixas. 

 No geral, pode-se concluir que os enunciados mais típicos e menos típicos são os 

mesmos tanto para o grupo como um todo, como para cada um dos grupos.         

 A tabela 12 apresenta os valores dos índices de tipicidade de cada tipologia da 

sustentabilidade por grupo. Esses valores revelam as tipologias mais expressivas para os 

grupos. 

Tabela 12 – Total dos Índices de tipicidade por grupos 
TIPOLOGIAS GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV 
Política 2,24 2,08 2,30 2,13 
Social 2,45 2,25 2,33 1,72 
Econômica 1,84 1,45 1,86 1,87 
Ambiental 3,14 2,76 2,94 2,99 
Educacional 3,09 2,90 3,06 3,07 
   

 A tabela é reveladora de ser a sustentabilidade educacional a mais típica para os 

grupos II, III e IV, enquanto para o grupo I é a sustentabilidade ambiental. Os alunos 

dos primeiros períodos, no geral, ao nosso parecer, compartilham entre si crenças mais 

típicas sobre o meio ambiente em relação a outras tipologias da sustentabilidade. 

 A sustentabilidade econômica se evidencia como menos típica para os grupos I, 

II e III, enquanto a sustentabilidade social é a menos típica para o grupo IV. As 

tipologias da sustentabilidade política e social apresentam valores de tipicidade 

considerados como médios. 
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5.8 ANÁLISES DAS POLARIDADES DOS ENUNCIADOS E DAS TIPOLOGIAS  

 

 O índice de polaridade é outro parâmetro que se empregou para analisar os 

resultados do questionário normativo. Os resultados desses índices variam entre -1 até 

+1. Como se utilizaram cinco tipologias da sustentabilidade, obtiveram-se cinco valores 

de polaridade para cada enunciado, da mesma forma para cada tipologia da 

sustentabilidade, como se mostra para o caso do critério contexto, na tabela 13. 

Tabela 13 – Índices de polaridade para os enunciados relativos aos contextos 

Tipologias da Sustentabilidade Índice de Polaridade 

Política – E 1 -0,04 

Social – E 2 0,23 

Econômica – E 3 -0,22 

Ambiental – E 4 0,03 

Educacional – E 5 0,002 

   

 Os valores próximos ao extremo (-1) indicam que o enunciado se polariza 

negativamente para uma referência. São os casos dos enunciados E 1 e E 3. Os valores 

positivos indicam que o enunciado se polariza de forma positiva para a tipologia de 

referência. 

 Na tabela 13 pode-se observar que os enunciados E 2, E 4 e E 5 se polarizam 

positivamente para a tipologia de referência. O conjunto dos enunciados E 4, que diz 

respeito à tipologia ambiental, informa que esse conjunto é mais compatível com essa 

teoria do que com as demais. No caso do enunciado E 3, seu conteúdo é menos 

compatível ou pertence menos à tipologia econômica. A pertinência de um enunciado a 

uma dada tipologia se decide pelo fato de esse enunciado ter polaridade média ou alta, 

sempre com sinal positivo.      

 Na tabela 14 mostram-se os índices de polaridade para os enunciados 

relacionados ao critério objetivos. Os enunciados das tipologias ambiental e educacional 

são os que apresentam maiores exclusividades em relação às referidas tipologias. Os 

estudantes acreditam ser estes objetivos, preferencialmente, que prospectam a 

sustentabilidade.  
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Tabela 14 - Índices de polaridade para os enunciados relativos aos objetivos 
Tipologias da Sustentabilidade Índice de Polaridade 

Política – E 6 -0,15 

Social – E 7 -0,15 

Econômica – E 8 -0,22 

Ambiental – E 9 0,26 

Educacional – E 10 0,27 

 

 Na sequência, se apresentam os valores dos índices para os critérios metas, vias 

e hipóteses nas tabelas: 15, 16 e 17. 

 
Tabela 15 - Índices de polaridade para os enunciados relativos às metas 

Tipologias da Sustentabilidade Índice de Polaridade 

Política – E 11 0,02 

Social – E 12 -0,11 

Econômica – E 13 -0,23 

Ambiental – E 14 0,20 

Educacional – E 15 0,12 

 
Tabela 16 - Índices de polaridade para os enunciados relativos às vias 

Tipologias da Sustentabilidade Índice de Polaridade 

Política – E 16 -0,07 

Social – E 17 0,03 

Econômica – E 18 -0,25 

Ambiental – E 19 0,88 

Educacional – E 20 0,21 

 
Tabela 17 - Índices de polaridade para os enunciados relativos às hipóteses 

Tipologias da Sustentabilidade Índice de Polaridade 

Política – E 21 -0,12 

Social – E 22 -0,09 

Econômica – E 23 -0,23 

Ambiental – E 24 0,25 

Educacional – E 25 0,28 

 Os resultados da polaridade evidenciam que as tipologias da sustentabilidade 

ambiental e educacional apresentam valores positivos para este parâmetro, que seus 

enunciados pertencem com maior grau a cada uma das tipologias. 
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  Não aparecem nos resultados dos índices de polaridade valores extremos ( - 1 e 

+ 1), o que significa pertinência ou não, exclusiva de um enunciado para uma tipologia. 

 Para o caso das tipologias, os índices de polaridade revelam o quanto uma 

tipologia é exclusiva em relação às outras. A tabela 18 apresenta os valores desses 

índices para as tipologias, considerando os alunos no seu conjunto. Podem-se constatar 

duas tipologias nítidas, a ambiental e a educacional, com as quais os graduandos 

compartilham suas crenças. 

Tabela 18 - Índices de polaridade para as tipologias da sustentabilidade 
Tipologias da Sustentabilidade Índice de Polaridade 

Política -0,09 

Social -0,02 

Econômica -0,23 

Ambiental 0,16 

Educacional 0,18 

   

 Por intermédio de uma análise diferenciada dos grupos, os índices de polaridade 

contidos na tabela 19 proporcionam consolidar a ideia de serem as tipologias ambiental 

e educacional as mais expressivas para cada um dos grupos de graduandos em 

administração. 

Tabela 19 - Índices de polaridade para as tipologias da sustentabilidade por grupo 
TIPOLOGIAS GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV 

Política -0,09 -0,06 -0,06 -0,07 

Social -0,03 -0,01 -0,05 -0,19 

Econômica -0,22 -0,26 -0,20 -0,15 

Ambiental 0,18 0,15 0,14 0,20 

Educacional 0,17 0,19 0,20 0,22 
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5.9 AS CARACTERÍSTICAS DE UMA EMPRESA SUSTENTÁVEL: CRENÇAS 

E SIGNIFICADOS 

 

 Estas proposições emergem da condição de proporcionar aos graduandos a 

possibilidade de expressarem de forma mais livre, por intermédio de pergunta 

semiestruturada, o que consideram como características de uma empresa que tem 

práticas sustentáveis. 

 A solicitação de apresentarem quatro características em ordem decrescente tem a 

intenção de registrar o insight inicial e, consequentemente, as suas inter-relações a partir 

dessa ideia inicial sobre o que consideram como características de práticas sustentáveis 

numa empresa. Pois, o registro inicial nesta investigação é considerado a maior 

representação intrínseca à prática sustentável.  

 Nessa perspectiva, as respostas à questão semiestruturada, do questionário 

normativo, possibilitaram obter informações importantes para serem relacionadas com 

as crenças caracterizadas pelos índices de tipicidade e polaridade. Dessa forma, 

configurou-se a possibilidade de se criar um panorama mais abrangente do objeto de 

estudo, o que contribuiu também para a resposta ao problema da pesquisa.  

 Inicialmente, buscou-se relacionar numa ordem de importância, da 1ª a 4ª, as 

características que mais se associam às ideias dos graduandos em administração sobre 

condições sustentáveis de uma empresa e, ainda, relacioná-las com as tipologias da 

sustentabilidade.    

Tabela 20 - Quantidade de categorias segundo a ordem das características 

Categorias 1ª 2ª 3ª 4ª TOTAL 

Ambiental 87 55 45 33 220 

Social 39 43 27 55 164 

Econômica 17 45 41 30 133 

Educacional 16 17 24 12 65 

Política 03 07 16 06 32 

TOTAL 162 167 153 136 618 
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 Dessa maneira, a estratégia para se esclarecer o conteúdo das crenças, a pergunta 

semiestruturada no questionário normativo, solicitava explicitar, como anteriormente 

apresentada em ordem decrescente de importância, quatro características de uma 

empresa sustentável. 

 As respostas foram organizadas numa base de dados, por intermédio de uma 

planilha do Excel, e estas se configuraram numa frequência que para serem inferidas 

seguiu-se à fundamentação teórica da análise de conteúdo (BARDIN, 1997). Para tanto, 

inicialmente, foi realizada uma leitura dos dados o que possibilitou explorar todo o 

conteúdo das respostas e classificá-las de acordo com as categorias, sendo estas: 

ambiental, social, econômica, educacional e política. Posteriormente, as categorias 

foram interpretadas e consideradas as cinco tipologias da sustentabilidade. 

 A tabela 20 mostra a quantidade de respostas segundo estas categorias. Pode-se 

constatar que do total das categorias (618), a maior quantidade corresponde às 

características associadas, em primeiro lugar, com as preocupações relativas ao 

ambiente, e em segundo, às questões sociais. Características de natureza econômica 

superam as de natureza educacional e política. Dentre as características citadas pelos 

estudantes, encontram-se: 

1. Características Ambientais 

Valorizar o meio ambiente; 

Evitar gases poluentes; 

Preservar a biodiversidade; 

Redução de recursos naturais. 

2. Características Sociais 

Programas e atividades de responsabilidade social; 

Respeito aos trabalhadores e clientes; 

Investimento nas questões sociais; 

Melhor relacionamento com a população; 
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Ajuda de cunho social para os trabalhadores. 

 No geral, estas foram às características mais presentes citadas pelos graduandos 

em relação a uma empresa sustentável. Em relação, à ordem de importância das 

características, se observa que: 

No conjunto das 162 características priorizadas na 1ª ordem aparecem àquelas relativas 

à tipologia ambiental e, na sequência, aquelas relacionadas à social. 

As características de natureza econômica intensificam-se nas 2ª e 3ª ordens de 

importância. 

A educacional apresenta características, em quantidades, semelhante à política, que são 

as que menos aparecem. 

 Em relação às características educacionais, econômicas e políticas, foram 

destaques: 

3. Características Econômicas 

Responsabilidade financeira; 

Fortalecer o mercado; 

Investimento nas mudanças organizacionais das empresas para se conseguir melhor 

eficiência; 

Economizar recursos. 

4. Características Educacionais 

Palestras, seminários e cursos sobre sustentabilidade no setor de produtos; 

Melhorar a aprendizagem dos funcionários; 

Conscientizar a sociedade sobre a importância da sustentabilidade. 

5. Características Políticas 

Favorecer políticas internas de fortalecimento das economias; 
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Políticas para regular a proteção do meio ambiente; 

Leis rigorosas para controlar as empresas; 

Programas de recuperação das empresas e de apoio, pela via das políticas. 

 Com todas as informações apresentadas pode-se perceber que as características 

mais relevantes inerentes à questão semiestruturada se assemelham às características das 

tipologias. Há uma predominância da relação das respostas com a tipologia ambiental, 

já que esta apresenta superioridade em relação às demais, embora, estas últimas não se 

apresentam com tanta semelhança com as respostas dos índices de tipicidade do 

questionário normativo.  

 Observa-se nesta pergunta semiestruturada que as crenças sobre uma empresa 

sustentável convergem-se com o que se percebe na sociedade atual, ou seja, que o 

entendimento sobre a sustentabilidade está diretamente atrelado ao ambiental. Condição 

que confirma a limitação sobre a temática em estudo, sustentabilidade, pois geralmente 

estão associadas ao ambiental. 

 Considera-se muito positivo a condição das propostas externadas através das 

características sustentáveis às empresas estarem representadas pelos conteúdos que 

compreendem as tipologias da sustentabilidade. Para tanto, sabe-se que as crenças estão 

consonantes com a realidade da sociedade atual. 

 O social, da mesma forma, vem numa condição bastante semelhante com as 

tipologias da sustentabilidade. Pois, apresenta-se também na segunda posição e tem uma 

importância considerável quando associado ao desenvolvimento sustentável das 

empresas, porque é a condição fundamental para promover a evolução do capital 

intelectual e, consequentemente, do capital social das empresas. 

 O econômico mostra que o lucro é entendido como importante e, realmente faz-

se procedente às administrações sustentáveis, por ser uma condição necessária ao 

desenvolvimento. Todavia, as crenças pertinentes às tipologias não a mostraram tanta 

importância com as características oriundas da pergunta aberta.  

 O maior extremo aparece em relação à categoria educacional, a qual foi a mais 

evidenciada no momento da apreensão das crenças sobre o questionário normativo. A 
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tipologia educacional foi a que mais apresentou relação com as crenças sobre a 

sustentabilidade; embora, o contrário nas respostas à questão aberta. Portanto, acredita-

se que a associação - teoria e prática - ainda não é uma condição norteadora do 

desenvolvimento sustentável das empresas; por conseguinte, este entendimento 

atualmente é compreendido pela graduação de maneira dissociada.       

 No que concerne ao político também não fica diferente, porque os graduandos 

em administração não compreendem bem a importância das políticas socioambientais 

para a desenvoltura das empresas. As políticas sustentáveis devem ser condições 

orientadoras das práticas empresariais a fim de proporcionarem maiores 

responsabilidades socioambientais à população.   

 Ademais, faz-se relevante sinalizar que 12,7% não registraram nenhuma 

característica sobre a questão semiestruturada. Mas, cabe ratificar que os registros 

efetivados das características de uma empresa sustentável se relacionaram aos 

conteúdos pertinentes às tipologias da sustentabilidade norteadoras desta pesquisa.  

 Corrobora-se que os resultados relacionados à questão semiestruturada não 

mantiveram o mesmo movimento do que os resultados do questionário normativo de 

crenças sobre a sustentabilidade. Contudo, as características apresentadas pelos 

graduandos em administração, neste instrumento, ratificaram os conteúdos do 

questionário normativo.  

 Por fim, os graduandos em administração consideram as características 

ambientais, a partir da pergunta aberta, como constituintes das crenças que são mais 

representativas para configurarem uma empresa sustentável. 
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5.10 O PERFIL DAS CRENÇAS SOBRE A SUSTENTABILIDADE 

 

 Uma das proposições da investigação, conforme um dos objetivos específicos, é 

a identificação das crenças dos períodos, a qual convertemos em grupos (I, II, III e IV) 

de graduandos em administração. Portanto, o perfil das crenças revela a condição 

comportamental evolutiva dos graduandos. O gráfico 1 apresenta a variabilidade do 

Índice de Tipicidade por grupos, compreendendo todos os períodos, para cada crença da 

sustentabilidade, ou seja, os perfis das crenças sobre a sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Perfil das crenças da sustentabilidade. 

 O gráfico 1, propicia a observação do quanto os graduandos possuem crenças 

mais típicas no início do curso, depois vão variando de maneira a se amenizar e se 

elevar, já na fase final da formação tem uma tendência a se minimizar. Este mesmo 

movimento se apresenta na maioria das tipologias, exceto na econômica. 

 As crenças sobre a sustentabilidade social é a que apresenta maior equilíbrio em 

relação aos grupos e, ainda, a maior estabilidade entre as tipologias da sustentabilidade. 

A tipologia política apresenta uma estabilidade, mas na parte inferior do gráfico.

 Ademais, as tipologias política e social apresentam uma linearidade na parte 

mediana do gráfico, enquanto as tipologias ambiental e educacional se projetam num 
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nível mais elevado, ou seja, num linear superior. Esses comportamentos se explicam, 

numa perspectiva ambiental que as crenças acompanham a tendência da sociedade que 

entende o ambiental como sinônimo de sustentabilidade. Em relação a tipologia 

educacional pensa-se que o contexto formativo é uma condicionante que pode ter 

interferido nas crenças.  

 O perfil das crenças apresenta dimensões que se integram, mas a predominância 

do ambiental e do educacional converte-se numa condição capaz de promover a 

conscientização sobre a importância do desenvolvimento fundamentado nessas 

tipologias, fator que possibilita se repensar as condições do crescimento de maneira 

mais equilibrada, em especial pelo fato da tipologia educacional ser uma ferramenta 

para tal prospecção.  

 Diante do exposto, tem-se por certo que as crenças possuem um caráter 

complexo quando se trata da sustentabilidade. Contudo, ratifica-se que as crenças não 

são paradoxais, e sim complementares. 

 Finalmente, observa-se que a pesquisa sinaliza para a sustentabilidade 

educacional e ambiental, sucessivamente, como prospectiva à formação dos graduandos 

em administração. Tais condições são significativas quando se trata de futuros 

administradores que se coadunam às tendências do mercado global, as quais convertem-

se no provimento de condições sustentáveis às administrações. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Há tempos a sustentabilidade converte-se numa preocupação do mundo atual. 

Vem-se projetando como objeto de inquietação nas esferas governamentais em todos os 

níveis, ou seja, trata-se de uma problemática que acomete o desenvolvimento 

sustentável de todo o planeta. 

 A sustentabilidade hoje é uma questão necessária à sobrevivência das gerações e 

também dos negócios. Este entendimento vem se transformando numa condição que 

cada vez mais está demandando o crescimento dos mercados que já se orientam por esta 

tendência e, ainda, tornando os consumidores mais conscientes da importância de ações 

mais ambientáveis, embora o consumo ainda esteja desenfreado.  

 A sustentabilidade – entendida como condição capaz de satisfazer as 

necesidades presentes e também as das futuras gerações, desde seu surgimento norteado 

pelo tripé social, econômico e ambiental, e mais tarde o político – ainda necessitava de 

uma outra condição aliada, que redimensionaria a sua interdependência em prol de sua 

própria disseminação: a educacional.  

 Diante desta preocupação é que surge a proposta de se adicionar às tipologias 

essa outra – a educacional, – que vem demonstrar o quanto se considera a educação uma 

ferramenta estratégica à ascensão da sustentabilidade. Portanto, defende-se nesta tese 

que a sustentabilidade, antes de qualquer premissa, carece de conscientização sobre o 

entendimento de sua amplitude, sobretudo para o desenvolvimento da sociedade. 

 Não obstante, a investigação sinaliza que, pelo menos no contexto educacional 

da formação do administrador, já existem crenças que privilegiam a sustentabilidade 

educacional como condição aliada à prospecção da mesma. 

 A ausência de consciência sobre essas dimensões da sustentabilidade sempre foi 

o eixo propulsor desta tese. Portanto, trabalhar a conscientização sobre tais dimensões 

da temática continua sendo a principal proposição desta pesquisa. Daí, para se partir 

para a ação mediante tais concepções de crenças sobre a sustentabilidade, considera-se 

importante o conhecimento sobre o que se pensa sobre a temática. 
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 Diante dessas condições sustentáveis, criam-se, com base nas literaturas 

selecionadas, as tipologias da sustentabilidade: política, social, econômica, ambiental e 

educacional. Após a efetivação destas condições, constrói-se e valida-se um 

questionário normativo para se apreenderem as crenças sobre as tipologias da 

sustentabilidade.   

 A necessidade da criação do questionário normativo de tipologias da 

sustentabilidade favorece a apreensão das crenças sobre a temática. Entende-se que a 

referida apreensão converte-se numa condição para se conhecer o pensamento dos 

graduandos em administração e, consequentemente, se trabalhar a conscientização e as 

possíveis ações numa perspectiva sustentável. 

 A apreensão das crenças sobre as tipologias da sustentabilidade compreende a 

importância de se direcionarem os conhecimentos prévios sobre o tema para a formação 

dos graduandos em administração. 

 Nessa dimensão, a correlação das crenças sobre a sustentabilidade com as 

clássicas crenças que orientam esta investigação, permite conhecer as opiniões dos 

graduandos sobre a sustentabilidade, possibilitando, logo, que tais ideias apreendidas 

sobre as crenças favoreçam a formação, de maneira que a mesma seja repensada com a 

intenção de se atender às necessidades da sociedade global.  

 O objetivo específico inicial constitui-se na elaboração de um questionário 

normativo capaz de apreender as crenças sobre a sustentabilidade. O questionário foi 

elaborado de acordo com normas, que tiveram de ser estritamente observadas para o 

perfeito funcionamento do questionário. Vale assinalar que não se registrou nenhum 

problema nesse processo pelo fato de as mesmas terem sido, integralmente, cumpridas. 

 O questionário normativo foi composto a partir de literaturas institucionalizadas, 

sendo estas tanto locais, quanto globais (WECD, 1987; AGENDA 21, 1995; DNUEDS, 

2005; IBGE, 2008; IES, 2008), configurando-se, assim, como condição fundamental 

para ratificar a relevância da temática. Outrossim, cabe registrar que as mesmas foram 

objeto de análises de conteúdos sobre seus necessários e indispensáveis aspectos, no que 

concerne à elaboração do questionário. 
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 O processo de elaboração do questionário normativo, além das referidas 

necessidades, seguiu também trajetórias metodológicas, de forma que os critérios que 

compuseram as caracterísitcas e os consequentes enunciados compreenderam o 

instrumento. 

 A utilização dos critérios emergiu da necessidade metodológica de proporcionar 

maior sustentação às tipologias. Os critérios apresentados – respectivamente: contextos, 

objetivos, metas, vias e hipóteses – favoreceram a composição das cracterizações, o 

entendimento e a consistência das tipologias. 

 Esses critérios pertinentes às distintas tipologias da sustentabilidade propiciaram 

mais propriedades às caracterizações das mesmas, especialmente por favorecerem de 

maneira direta as suas composições. Os critérios, indubitavelmente, se converteram em 

condições que agregaram mais informações às características determinantes das 

tipologias.   

 Conforme exposição sobre a composição do questionário, o mesmo careceu de 

validação, a qual foi realizada por especialistas e por intermédio de técnicas estatísticas 

específicas (análise de consistência interna). 

 A validação nos referidos momentos foi realizada e, assim, constatada a 

pertinência do questionário normativo ao se apresentarem as tipologias da 

sustentabilidade. 

Portanto, o primeiro objetivo foi atingido com a construção deste instrumento de 

pesquisa, denominado questionário normativo, que, ao ser aplicado aos sujeitos da 

pesquisa, proporcionou a apreensão e o conhecimento das crenças dos graduandos em 

administração sobre a sustentabilidade e, também, sobre os demais objetivos da 

investigação. 

 O segundo objetivo específico é a identificação das crenças de graduandos do 

curso de administração da UFRN sobre a sustentabilidade. Conforme o 

desencadeamento dos resultados pôde-se perceber que o questionário normativo 

favoreceu a apreensão e a identificação dessas crenças. 

 Como resultado do segundo objetivo específico foram identificadas as crenças 

sobre as tipologias da sustentabilidade, demonstrando haver uma predominância das 
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crenças sobre sustentabilidade: respectivamente educacional, ambiental, social, política 

e econômica. 

 O fato de a proveniência dos conteúdos constar nas mais eloquentes literaturas 

sobre a sustentabilidade converte-se num fator que credibiliza a pesquisa. As 

mencionadas literaturas em níveis nacionais e internacionais favoreceram, 

consideravelmente, a composição das características, necessárias e suficientes, que 

compreenderam os enunciados do questionário normativo.      

 Percebe-se que, por ser a sustentabilidade uma temática transdisciplinar, existem 

relações entre os conteúdos que as compõem e as crenças identificadas como as mais 

predominantes, as quais possibilitam delinear a tendência sobre o que pensam os 

graduandos em relação à temática. Tais fatores podem ser determinantes quando do 

redirecionamento das ações a serem desenvolvidas por esses graduandos em 

administração, quando do desenvolvimento de sua formação e, possivelmente, de suas 

atividades profissionais. 

 Numa dimensão psicossocial, a maior inter-relação entre o binômio pensamento 

e ação favorece a reflexão sobre a sustentabilidade, tanto numa perspectiva 

socioeducacional quanto administrativo-organizacional. Espera-se que tais relações 

sejam revertidas em condições necessárias para se promoverem mais atividades capazes 

de trazer novas e sustentáveis consequências favoráveis à administração. 

 Sendo assim, cada vez mais as atividades carecem de maior previsibilidade e 

provisionamento de estratégias na perspectiva da sustentabilidade, por serem tais 

condições de desenvolvimento fundamentais e indispensáveis para a prospecção de 

novas propostas e políticas de crescimento organizacional/institucional.  

 O terceiro objetivo específico compreende a identificação do perfil intrínseco à 

sustentabilidade do curso de administração da UFRN. A identificação do perfil do curso 

torna-se importante porque apresenta não só as informações que estão predominando no 

contexto atual (social e educacional), como também o que os graduandos estão 

internalizando (consciente e inconscientemente) quanto a conceitos sobre a 

sustentabilidade. 
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 A apreensão das crenças sobre as tipologias da sustentabilidade, por parte dos 

alunos do curso, com representação de todos os períodos (1.º ao 8.º), proporciona a 

compreensão do que os graduandos em administração pensam sobre a sustentabilidade. 

Tal representação, dividida por períodos e em 4 grupos, permite concluir que há um 

certo equilíbrio entre os grupos e suas crenças.  

 Sendo assim, corrobora-se que as crenças sobre as tipologias da sustentabilidade 

educacional e ambiental predominam nos grupos I e III de maneira mais expressiva; 

ainda no grupo IV, de forma mediana e no grupo II, de maneira menos expressiva. 

Portanto, em relação aos grupos também se confirmam as tipologias da sustentabilidade, 

respectivamente: educacional, ambiental, social, política e econômica. 

 Diante dessa condição, entende-se que as crenças predominantes nesta pesquisa, 

talvez por influência do contexto, são as crenças sobre a tipologia da sustentabilidade 

educacional seguida bem próxima da ambiental, respectivamente, da social, da política e 

da econômica. 

 O quarto objetivo específico é a identificação das diferenças significativas das 

crenças sobre a sustentabilidade entre os períodos do curso de administração da UFRN. 

Em relação a este objetivo, constata-se que os conhecimentos prévios (originados do 

contexto socioeducacional) dos graduandos em administração possuem características 

inerentes à formação inicial. Em seu processo primário, no grupo I a predominância da 

sustentabilidade educacional e ambiental é reflexo da percepção social sobre a 

sustentabilidade e da educação pelo início do processo formativo. O grupo II apresenta 

resultados inexpressivos, possivelmente, pela passagem do processo de transição dos 

conhecimentos implícitos para o conhecimento científico. O grupo III, assim como o 

primeiro, apresenta a predominância também do ambiental, que é uma representação 

social, e do educacional, que se direciona para um comprometimento com o nível de 

formação em que se encontram os alunos. Por fim, o grupo IV mostra também as 

tipologias educacional e a ambiental como delineadoras da formação para ascensão no 

mercado, assim estabelecendo uma integração maior entre a academia e o mercado, fato 

comum ao final da formação. 

O obejtivo geral da tese converte-se em conhecer as crenças de graduandos do 

curso de administração da UFRN sobre a sustentabilidade, a fim de prover a agência 
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formadora com subsídios possíveis de promover o desenvolvimento com 

responsabilidade socioambiental. 

A tese confirma sua questão propositiva inicial, no que concerne à criação de um 

questionário normativo para se apreenderem as crenças sobre a sustentabilidade. 

Realmente podem-se conhecer as crenças sobre a sustentabilidade de graduandos em 

administração na UFRN, haja vista que o questionário normativo elaborado para a 

apreensão de tais crenças apresenta funcionalidade e eficácia, permitindo, 

consequentemente, o conhecimento das crenças sobre a sustentabilidade. 

O conhecimento das crenças de graduandos sobre as tipologias da 

sustentabilidade é condição que torna possível aproximarmo-nos do pensamento desses 

futuros profissionais das ciências administrativas. Por conseguinte, traçar estratégias 

capazes de redimensionar esse pensamento e, posteriormente, convertê-lo em ações, 

proativas e sustentáveis, factíveis de promover o desenvolvimento ambientável, será 

uma ação possível de acontecer para que os cursos de administração as efetivem.  

Acredita-se que a disseminação de conhecimentos fundamentados em ideias 

prévias sobre a sustentabilidade, tanto na academia quanto na sociedade, favorecerá a 

promoção de ações sustentáveis baseadas na responsabilidade e comprometimento com 

o desenvolvimento da sociedade global e local. 

A responsabilidade socioambiental é uma condição simbiótica e sinérgica à 

constante evolução da sustentabilidade e, sem dúvida, necessária para proporcionar um 

desenvolvimento contínuo. Dessa forma, a responsabilidade socioambiental passa a ser 

uma consequência de políticas ambientáveis, ou melhor, orientadas por proposições 

baseadas na sustentabilidade, de forma que as variáveis: educacional, ambiental, social, 

política e econômica se desenvolvam necessária e simultaneamente. 

Nessa perspectiva, a contínua socialização de conhecimentos que evidencia a 

importância do ambiente para a sobrevivência do planeta projeta a responsabilidade 

socioambiental, a qual se origina de políticas fundamentadas na perspectiva da 

sustentabilidade, como ferramenta estratégica capaz de favorecer a continuidade da 

vida, a partir da maior conscientização sobre este relevante binômio: sustentabilidade e 

responsabilidade socioambiental. 
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 Corrobora-se que a presente tese tem um objeto de estudo expressivo e ao 

mesmo tempo inquietante à reflexão, diante de sua complexidade. Portanto, ratifica-se 

que conhecer as crenças sobre a sustentabilidade de graduandos em administração da 

UFRN, a partir do questionário normativo criado para apreender as crenças sobre a 

sustentabilidade, é uma questão possível e, em especial, capaz de contribuir para se 

repensar a formação do graduando em administração na perspectiva da sustentabilidade. 

 Esta proposta vem confirmar a relevância da sustentabilidade para o 

desenvolvimento da sociedade atual. Além disso, proporcionar mais ferramentas 

metodológicas para se apreenderem e, consequentemente, se conhecerem as crenças 

sobre a sustentabilidade de graduandos em administração. 

 Portanto, defende-se que esta tese carece e sempre carecerá de refutações 

porquanto se acredita que esta condição é fundamental para dar continuidade à pesquisa 

e fazer surgirem novas. Tais considerações convergem para a essência do seu objeto de 

estudo: sustentabilidade, pois esta é uma temática emergente e que depende da 

agregação de variadas informações peculiares à era da informação.  

 Conclui-se que esta tese não só pretende demonstrar a importância como 

também redimensionar a possibilidade de se promover a sustentabilidade na sociedade 

contemporânea a partir de suas tipologias, que devem acontecer de maneira simultânea,  

não importando a ordem em que se manifestem, sendo estas: a educacional, a ambiental, 

a social, a política e a econômica.  

  Finalmente, acredita-se que nesta dimensão a sustentabilidade possa ser 

entendinda como condição fundamental para o desenvolvimento pessoal, social e 

profissional do administrador, por ser capaz de proporcionar uma melhor capacidade de 

previsão e provisionamento de estratégias fundamentadas na perspectiva da 

sustentabilidade, como condições relevantes para se promover a responsabilidade 

socioambiental. 
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ANEXO - A 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005 
 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Administração, bacharelado, e dá outras providências. 

 
 O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea "c", 
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 
25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos 
Pareceres CNE/CES nºs 776/97 e 583/2001, bem como considerando o que consta dos 
Pareceres CNE/CES nºs 67/2003; 134/2003, 210/2004 e 23/2005, homologados pelo 
Senhor Ministro de Estado da Educação, respectivamente, em 2/6/2003, 9/9/2003, 
24/9/2004 e 3/6/2005, resolve: 

 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Administração, bacharelado, a serem observadas pelas 
Instituições de Ensino Superior em sua organização curricular. 
 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através 
do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e 
habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as 
atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica ou o 
projeto de atividade, como Trabalho de Curso, componente opcional da instituição, 
além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos que tornem consistente o 
referido projeto pedagógico. 
 

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 
graduação em Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 
operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos 
estruturais: 

 
I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 
 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
 
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 
 
IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 
 
V - modos de integração entre teoria e prática; 
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VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 
 
VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
 
VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a iniciação científica; 
 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular 
supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização, observado o 
respectivo regulamento; 

 
X - concepção e composição das atividades complementares; e, 
 
XI - inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, 

projeto de iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área 
teóricoprática ou de formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento 
próprio. 

 
§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no 

Projeto Pedagógico do curso, o oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu, nas 
respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do desempenho 
profissional. 

 
§ 3º As Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da Administração 

não constituem uma extensão ao nome do curso, como também não se caracterizam 
como uma habilitação, devendo as mesmas constar apenas no Projeto Pedagógico. 

 
Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil 

desejado do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, 
técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis 
graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento 
qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando 
flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, 
presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador. 

 
Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

 
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus 
de complexidade, o processo da tomada de decisão; 
 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 
intergrupais; 

 
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  
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IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 
produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e 
criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

 
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 
implicações éticas do seu exercício profissional; 

 
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 
profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional 
adaptável; 

 
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos 

em organizações; e 
 
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 

administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, 
estratégicos e operacionais. 
 

Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus 
projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-
relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e 
contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio através da 
utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes campos interligados 
de formação: 

 
I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, 
econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da comunicação 
e da informação e das ciências jurídicas; 
 

II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, 
envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de recursos 
humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e 
orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços; 

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo 
pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação 
de tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e 
procedimentos inerentes à administração; e 

 
IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 
 
Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Administração 

estabelecerá expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e integralização 
curricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as Instituições de 
Ensino Superior adotarem: regime seriado anual, regime seriado semestral, sistema de 
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créditos com matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-
requisitos, atendido o disposto nesta Resolução. 

 
Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular 

direcionado à consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil 
do formando, devendo cada instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, 
aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de 
operacionalização. 

 
§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição 

de ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas 
correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências da Administração. 

 
§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 

acordo com os resultados teórico-práticos, gradualmente reveladas pelo aluno, até 
que os responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio 

curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os 
domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

 
§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em 

Administração o Estágio Supervisionado de que trata este artigo deverá emitir 
regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, 
obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, 

observado o disposto no parágrafo precedente. 
 
Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 
competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 
prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 
ações de extensão junto à comunidade. 

 
Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que 
se confundam com estágio curricular supervisionado. 

 
Art. 9º O Trabalho de Curso é um componente curricular opcional da Instituição 

que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de 
iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e de 
formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamento 
próprio. 

 
Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de 

graduação em Administração o Trabalho de Curso, nas modalidades referidas no caput 
deste artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu conselho superior 
acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de 
avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

 
Art. 10. A carga horária mínima dos cursos de graduação será estabelecida em 

Resolução da Câmara de Educação Superior. 
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Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo 
máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 

 
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais 

alunos do período ou ano subseqüente à publicação desta. 
 
Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Resolução CFE nº 2, de 4 de outubro de 1993, e a Resolução CNE/CES nº 1, 
de 2 de fevereiro de 2004. 
 

 
EDSON DE OLIVEIRA NUNES 
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ANEXO - B 

 

Estrutura Curricular do Curso de Administração da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN no turno matutino. 

1 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-REQUISITO 
ADM500 Metodologia Científica e Técnicas de Pesquisa em Administração 04 60 - - 
ADM501 Gestão Empresarial 04 60 - - 
FIL001 Filosofia I 04 60 - - 
ECO312 Introdução à Economia 04 60 - - 
ADM502 Informática Aplicada à Administração 04 60 - - 
PSI086 Psicologia Aplicada à Administração 04 60 - - 

 

2 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
DPU027 Instituições de Direito Público e Privado 04 60 - - 
ECO313 Economia Brasileira e o Contexto Mundial 04 60 ECO312 
ADM503 Teoria Geral da Administração 04 60 ADM501 
DCS314 Sociologia Aplicada à Administração 06 90 - - 
MAT225 Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral 06 90 - - 

 

3 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
EST220 Estatística Aplicada à Administração 04 60 MAT225 

COM002 Contabilidade Aplicada à Administração 04 60 - - 
ADM203 Teoria das Organizações 04 60 ADM503 
ADM541 Gestão de Pessoas I 04 60 ADM503 
ADM424 Administração da Produção I 04 60 ADM503 
ADM422 Matemática Financeira 04 60 - - 

 

4 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM505 Logística Empresarial 04 60 ADM503 
ADM506 Administração da Informação I 04 60 ADM502  
ADM542 Gestão de Pessoas II 04 60 ADM541 
ADM301 Mercadologia 04 60 ADM503 
ADM403 Administração Financeira I 04 60 CON002 
ADM504 Organização e Processos 04 60 ADM503 
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5 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM407 Administração de Custos 04 60 CON002 
ADM425 Administração da Produção II 04 60 ADM424 
ADM416 Administração Financeira II 04 60 ADM403 
ADM 507 Estágio I 02 30 ADM101, 

301, 424, 
505, 403, 506 

ADM508 Análise de Dados 02 30 EST220 
ADM309 Análise e Planejamento Mercadológico 04 60 ADM301 
ADM103 Desenvolvimento Gerencial e Interpessoal 04 60 ADM101 

 

6 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM512 Administração Estratégica 04 60 ADM503 
ADM206 Processo Decisório 04 60 ADM503 
ADM404 Orçamento Empresarial 04 60 ADM416 
ADM516 Gestão Ambiental 02 30 ADM503 
ADM517 Ética nas Organizações 02 30 ADM101 
ADM522 Gestão de Emp. Não-Governamentais 04 60 ADM503 
ADM511 Administração da Informação II 04 60 ADM506 

 

7 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM518 Sistemas de Gestão da Qualidade 04 60 ADM424 
ADM526 Estágio Supervisionado II 04 60 ADM508 
ADM525 Jogos de Empresas 02 30 ADM503 
ADM111 Clima e Cultura Organizacional 04 60 ADM101 
ADM523 Empreendedorismo e Plano de Negócios 04 60 ADM503 
ADM524 Consultoria Empresarial 04 60 ADM503 

Neste semestre o aluno poderá cursar disciplinas complementares optativas (*) 
 

8 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-REQUISITO 
ADM531 Estágio Supervisionado III 14 210 ADM508 

Neste semestre o aluno deverá cursar as demais disciplinas complementares optativas necessárias à integralização da sua estrutura 
curricular (*) 

 

  

 
(*) DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OPTATIVAS 

(deverão ser escolhidos 20 créditos correspondentes a 300 horas/aula) 

GESTÃO DE PESSOAS 
CÓDIGO DISCIPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
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ADM104 Conflito e Negociação no Trabalho 04 60 ADM541 
ADM527 Qualidade Organizacional 04 60 ADM541 
ADM513 Treinamento e Desenvolvimento 04 60 ADM541 
ADM519 Remuneração Estratégica 04 60 ADM541 

 
 
 
 

MARKETING 
CÓDIGO DISCIPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM307 Análise e Pesquisa de Mercado 04 60 ADM301 
ADM308 Administração e Gerencia de Vendas 04 60 ADM301 
ADM520 Marketing de Serviços e Varejo 04 60 ADM301 
ADM528 Alianças Estratégicas e Internacionalização 04 60 ADM301 

PRODUÇÃO E SISTEMAS 
CÓDIGO DISCIPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM509 Planejamento e Controle da Produção 04 60 ADM424 
ADM514 Ergonomia 04 60 ADM424 
ADM311 Pesquisa Operacional 04 60 ADM424 
ADM529 Sistemas Integrados de Gestão (Lab.) 04 60 ADM424 

FINANÇAS 
CÓDIGO DISCPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM510 Mercado Financeiro 04 60 ADM403 
ADM515 Análise e composição de carteiras de investimento 04 60 ADM403 
ADM521 Mercado futuro e de opções 04 60 ADM403 
ADM530 Controladoria 04 60 ADM404 

TÓPICOS ESPECIAIS 
CÓDIGO DISCIPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM532 Tópicos Especiais I 02 30 - - 
ADM533 Tópicos Especiais II 02 30 - - 
ADM534 Tópicos Especiais III (1º Sem./2008) Desenvolvimento Sustentável 02 30 - - 
ADM535 Tópicos Especiais IV 02 30 - - 
ADM536 Tópicos Especiais V 02 30 - - 
ADM537 Tópicos Especiais VI 02 30 - - 
ADM538 Tópicos Especiais VII 02 30 - - 
ADM539 Tópicos Especiais VIII 02 30 - - 
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ANEXO - C 

 

Estrutura Curricular do Curso de Administração da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN no turno noturno. 

1 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM500 Metodologia Científica e Técnicas de Pesquisa em Administração 04 60 - - 
ADM501 Gestão Empresarial 04 60 - - 
FIL001 Filosofia I 04 60 - - 
ECO312 Introdução à Economia 04 60 - - 
ADM502 Informática Aplicada à Administração 04 60 - - 

 

2 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
PSI086 Psicologia Aplicada à Administração 04 60 - - 

ADM503 Teoria Geral da Administração 04 60 ADM501 
DCS314 Sociologia Aplicada à Administração 06 90 - - 
MAT225 Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral 06 90 - - 

 

3 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ECO313 Economia Brasileira e o Contexto Mundial 04 60 ECO312 
DPU027 Instituições de Direito Público e Privado 04 60 - - 
EST220 Estatística Aplicada à Administração 04 60 MAT225 

COM002 Contabilidade Aplicada à Administração 04 60 - - 
ADM203 Teoria das Organizações 04 60 ADM503 

 

4 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM541 Gestão de Pessoas I 04 60 ADM503 
ADM301 Mercadologia 04 60 ADM503 
ADM424 Administração da Produção I 04 60 ADM503 
ADM504 Organização e Processos 04 60 ADM503 
ADM422 Matemática Financeira 04 60 - - 

 

5 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM505 Logística Empresarial 04 60 ADM503 
ADM506 Administração da Informação I 04 60 ADM502  
ADM542 Gestão de Pessoas II 04 60 ADM541 
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ADM309  Análise e Planejamento Mercadológico  04  60  ADM301 
ADM403 Administração Financeira I 04 60 CON002 

 

6 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM407 Administração de Custos 04 60 CON002 
ADM425 Administração da Produção II 04 60 ADM424 
ADM416 Administração Financeira II 04 60 ADM403 
ADM 507 Estágio I 02 30 ADM101, 

301, 424, 
505, 403, 506 

ADM508 Análise de Dados 02 30 EST220 
ADM511  Administração da Informação II  04  60  ADM506 

 

7 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM512 Administração Estratégica 04 60 ADM503 
ADM206 Processo Decisório 04 60 ADM503 
ADM404 Orçamento Empresarial 04 60 ADM416 
ADM518 Sistemas de Gestão da Qualidade 04 60 ADM424 
ADM103 Desenvolvimento Gerencial e Interpessoal 04 60 ADM101 

 

8 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM522 Gestão de Emp. Não-Governamentais 04 60 ADM503 
ADM517 Ética nas Organizações 02 30 ADM101 
ADM516 Gestão Ambiental 02 30 ADM503 
ADM111 Clima e Cultura Organizacional 04 60 ADM101 
ADM523 Empreendedorismo e Plano de Negócios 04 60 ADM503 
ADM524 Consultoria Empresarial 04 60 ADM503 

 

9 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM526 Estágio Supervisionado II 04 60 ADM508 
ADM525 Jogos de Empresas 02 30 ADM503 

Neste período o aluno poderá cursar disciplinas complementares optativas (*) 
 

10 º  S E M E S T R E 
CÓDIGO DISICPLINA Cr CH PRÉ-REQUISITO 
ADM531 Estágio Supervisionado III 14 210 ADM508 

Neste período o aluno deverá cursar disciplinas complementares optativas para integralizar o total de horas exigido (*) 
 

  

(*) DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OPTATIVAS 
(deverão ser escolhidos 20 créditos correspondentes a 300 horas/aula) 

GESTÃO DE PESSOAS 
CÓDIGO DISCIPLINA Cr CH PRÉ-
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REQUISITO 
ADM104 Conflito e Negociação no Trabalho 04 60 ADM541 
ADM527 Qualidade Organizacional 04 60 ADM541 
ADM513 Treinamento e Desenvolvimento 04 60 ADM541 
ADM519 Remuneração Estratégica 04 60 ADM541 

MARQUETING 
CÓDIGO DISCIPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM307 Análise e Pesquisa de Mercado 04 60 ADM301 
ADM308 Administração e Gerencia de Vendas 04 60 ADM301 
ADM520 Marketing de Serviços e Varejo 04 60 ADM301 
ADM528 Alianças Estratégicas e Internacionalização 04 60 ADM301 

PRODUÇÃO E SISTEMAS 
CÓDIGO DISCIPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM509 Planejamento e Controle da Produção 04 60 ADM424 
ADM514 Ergonomia 04 60 ADM424 
ADM311 Pesquisa Operacional 04 60 ADM424 
ADM529 Sistemas Integrados de Gestão (Lab.) 04 60 ADM424 

FINANÇAS 
CÓDIGO DISCPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM510 Mercado Financeiro 04 60 ADM403 
ADM515 Análise e composição de carteiras de investimento 04 60 ADM403 
ADM521 Mercado futuro e de opções 04 60 ADM403 
ADM530 Controladoria 04 60 ADM404 

TÓPICOS ESPECIAIS 
CÓDIGO DISCIPLINA Cr CH PRÉ-

REQUISITO 
ADM532 Tópicos Especiais I 02 30 - - 
ADM533 Tópicos Especiais II 02 30 - - 
ADM534 Tópicos Especiais III (1º Sem./2008) Desenvolvimento Sustentável 02 30 - - 
ADM535 Tópicos Especiais IV 02 30 - - 
ADM536 Tópicos Especiais V 02 30 - - 
ADM537 Tópicos Especiais VI 02 30 - - 
ADM538 Tópicos Especiais VII 02 30 - - 
ADM539 Tópicos Especiais VIII 02 30 - - 
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ANEXO – D 

 

Resolução que regulamenta as atividades complementares do Curso de Administração 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

 
RESOLUÇÃO Nº 01/2004 – Colegiado do Curso de Administração 

 
(Publicada no Boletim de Serviço – UFRN – nº 21, de 04/06/2004) 

 
Regulamenta as atividades 
complementares do Curso de 
Administração desta Universidade. 

 
 
 O Colegiado do Curso de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, no uso de suas atribuições e, de acordo com deliberação tomada em sua reunião do dia 
02 de junho de 2004, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Instituir as atividades complementares regulamentadas por esta Resolução, 

como optativas para a integralização da carga horária do Curso de Administração desta 
Universidade. 

 
Art. 2º - As atividades complementares são classificadas em três categorias: 
a) atividades de ensino; 
b) atividades de pesquisa; 
c) atividades de extensão. 

 
Art. 3º - As atividades complementares podem ter carga horária individual e/ou 

semestral, conforme sua natureza, devendo ser realizadas ao longo do curso e perfazendo 
uma carga horária total máxima de 300 horas. 

 
Parágrafo único – Poderão ser computadas as atividades complementares realizadas 

pelo aluno após o seu ingresso no Curso de Administração da UFRN. 
 
Art. 4º - O registro das atividades complementares deve ser realizado mediante 

apresentação, junto à Coordenação do Curso, de documento hábil, conforme consta no Anexo 
I desta Resolução. 

 
§ 1º – O registro das atividades complementares requeridas pelos alunos só será 

efetivado após a homologação pela comissão de professores designada pela Chefia do 
Departamento de Ciências Administrativas. 

§ 2º - Semestralmente, o colegiado do curso definirá o calendário para a analise e 
validação das atividades a que se referem esta resolução e o conseqüente registro no sistema 
de controle acadêmico – ponto@. 

§ 3º – A coordenação deve manter ficha individual de registro por aluno matriculado e 
o respectivo arquivamento dos documentos comprobatórios até a expedição do diploma de 
conclusão do curso. 

 
 Art. 5º - As atividades de ensino consideradas para preenchimento da carga horária 

são as descritas no quadro abaixo, sendo CHI = carga horária individual por atividade, CHS = 



 

 

210

carga horária semestral  e CHTD = carga horária total de atividades complementares de ensino 
no curso: 

 
 

Atividades de ensino CHI CHS CHTD 
Monitoria reconhecida pela Pró-Reitoria de Graduação  60 120 

Monitoria voluntária, conforme projeto apresentado pelo professor 
e aprovada na plenária do Departamento de Ciências 
Administrativas. 

 60 120 

 
Parágrafo único - A carga horária individual a integralizar será relativa à carga horária 

da disciplina onde a monitoria será desenvolvida.  
 
Art. 6º - As atividades de pesquisa consideradas para preenchimento da carga 

horária são as descritas no quadro abaixo, sendo CHI = carga horária individual por atividade, 
CHS = carga horária semestral  e CHTP = carga horária total de atividades complementares de 
pesquisa no curso: 

: 
Atividades de pesquisa CHI CHS CHTP 

Iniciação científica certificada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação 

 60 120 

Bolsas BITEC / CNPQ  60 120 

Iniciação científica voluntária, conforme projeto apresentado pelo 
professor e aprovado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, ou CNPq, ou CAPES ou outras instituições de apoio 
à pesquisa. 

 60 120 

Comunicação/pôster feita em seminário ou congênere científico 
de âmbito local 

05 15 30 

Comunicação/pôster feita em seminário ou congênere científico, 
de âmbito regional/nacional 

10 30 60 

Comunicação/pôster feita em seminário ou congênere científico, 
de âmbito internacional 

15 45 90 

Publicações em periódicos especializados, anais de congressos 
e similares, de âmbito local 

15 30 60 

Publicações em periódicos especializados, anais de congressos 
e similares, de âmbito regional/nacional 

30 60 120 

Publicações em periódicos especializados, anais de congressos 
e similares, de âmbito internacional 

45 90 180 

 
Parágrafo único – Para as atividades de iniciação científica, poderão ser computadas 

30 horas para aqueles alunos que cumprirem 12 horas de trabalho semanais e 60 horas para 
os que cumprirem 20 horas semanais de trabalho. 

 
Art. 7º - As atividades de extensão consideradas para preenchimento da carga 

horária são as descritas no quadro abaixo, sendo CHI = carga horária individual por atividade, 
CHS = carga horária semestral  e CHTE = carga horária total de atividades complementares de 
extensão no curso: 

  
Atividades de extensão CHI CHS CHTE 

Participação em projetos ou atividades de extensão registrados na 
Pró-Reitoria de Extensão 

 60 120 

Participação em cursos, seminários, congressos, encontros 
estudantis e congêneres reconhecidos por instituições de ensino 
superior, de âmbito local 

 15 30 

Participação em cursos, seminários, congressos, encontros 
estudantis e congêneres reconhecidos por instituições de ensino 
superior, de âmbito regional/nacional 

 30 60 

Participação em cursos, seminários, congressos, encontros 
estudantis e congêneres reconhecidos por instituições de ensino 

 45 90 
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superior, de âmbito internacional 

Estágios extracurriculares conveniados com o Curso de 
Administração 

 30 60 

Atividades realizadas na Empresa Júnior  30 120 

Parágrafo único – A carga horária individual das atividades de extensão será 
computada em função da carga horária total do evento ou do projeto realizado. 

 
Art. 8º - Esta resolução deverá ser revisada anualmente, pelo Colegiado do Curso, a 

fim de garantir a melhoria contínua do processo. 
Art. 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 

Natal, 02 de junho de 2004. 
 

Matilde Medeiros de Araújo 
 

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 01/2004 DO COLEGIADO DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Para efeito de consolidação das horas das atividades complementares que tratam a 
presente resolução, serão considerados os seguintes documentos comprobatórios: 

Atividades de ensino Documentação comprobatória 
Monitoria reconhecida pela PROGRAD Relatório semestral da monitoria, com o aval 

do professor orientador e a validação da 
comissão designada para tal fim. 

Monitoria voluntária Relatório semestral da monitoria, com o aval 
do professor orientador e a validação da 
comissão designada para tal fim. 

Atividades de pesquisa Documentação comprobatória 
Iniciação científica, reconhecida pela Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Relatório semestral da monitoria, com o aval 
do professor orientador e a validação da 
comissão designada para tal fim. 

Bolsas BITEC / CNPQ Relatório semestral da monitoria, com o aval 
do professor orientador e a validação da 
comissão designada para tal fim. 

Iniciação científica voluntária, conforme 
projeto apresentado pelo professor e 
aprovado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, ou CNPq, ou CAPES. 

Relatório semestral da monitoria, com o aval 
do professor orientador e a validação da 
comissão designada para tal fim. 

Comunicação/pôster feita em seminário ou 
congênere científico de âmbito local 

Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Comunicação/pôster feita em seminário ou 
congênere científico, de âmbito 
regional/nacional 

Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Comunicação/pôster feita em seminário ou 
congênere científico, de âmbito internacional 

Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Publicações em periódicos especializados, 
anais de congressos e similares, de âmbito 
local 

Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Publicações em periódicos especializados, 
anais de congressos e similares, de âmbito 
regional/nacional 

Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Publicações em periódicos especializados, 
anais de congressos e similares, de âmbito 
internacional 

Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 
Participação em projetos ou atividades de 
extensão registrados na Pró-Reitoria de 
Extensão 

Relatório de atividades devidamente aprovado 
pela PROEX. 

Participação em seminários, congressos, Certificado emitido pelo órgão competente 
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encontros estudantis e congêneres 
reconhecidos por IES, de âmbito local 

responsável pelo evento. 

Participação em seminários, congressos, 
encontros estudantis e congêneres 
reconhecidos por IES, de âmbito 
regional/nacional 

Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Participação em seminários, congressos, 
encontros estudantis e congêneres 
reconhecidos por IES, de âmbito internacional 

Certificado emitido pelo órgão competente 
responsável pelo evento. 

Estágios extracurriculares conveniados com o 
Curso de Administração 

Cópia do termo de convênio devidamente 
assinado pelas partes conveniadas e 
declaração da empresa atestando o 
cumprimento das atividades. 

Atividades realizadas na Empresa Júnior Para as atividades de consultoria: projeto e 
relatório final aprovado pela contratante. Para 
as demais atividades: projeto e relatório final 
da atividade. Ambos terão o aval do orientador. 

 
Natal, 02 de junho de 2004. / Prof Matilde Medeiros de Araújo – Presidente do Colegiado 

do Curso.  
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APÊNDICE - A 
 

TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE POLÍTICA 

 

Recriar a visão e condução do mundo a partir de uma política de civilização 
e de humanidade, que afirme a confiança no ser humano e consolide o 
tecido social (UNESCO, 2003, p. 16). 

 

A Sustentabilidade Política privilegia a negociação da diversidade de interesses 

envolvidos em questão fundamentais desde o âmbito local ao global (SACHS, 2000). 

Ainda, orientado por uma visão semelhante Mariotti (2007) considera que  

 

o mundo real é diversificado, multifaceteado e, muitas vezes, incerto e 
imprevisível. Essas características fazem com que não seja possível lidar 
adequadamente com ele por meio de um modo de pensar simplificador (p. 
6).  

 

A desenvoltura política, diametralmente equilibrada, é uma condição necessária 

para a melhoria da qualidade de vida das diversificadas sociedades do planeta diante da 

globalização. Também, a interdependência das relevantes áreas da sociedade e o 

desenvolvimento sustentável se fundamentam na dimensão institucional (BRASIL, 

1999). 

No concernente a política, esta consiste nos modos de ser, de se relacionar, de se 

comportar, de acreditar a agir, que diferem de acordo com o contexto, a história e a 

tradição, no âmbito da qual o ser humano vive sua vida. Isto equivale reconhecer que as 

práticas, a identidade e os valores – o programa informático do desenvolvimento 

humano – exercem papel importante na escolha das orientações e compromissos 

comuns. 
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A sustentabilidade é um aspecto importante do desenvolvimento. A 
prudência ecológica é um dos princípios da ética do desenvolvimento, ao 
lado da equidade social (SACHS; VIEIRA, 2007, p. 128). 

 

 Na sequência, em relação a variável política apresentam-se as perspectivas 

estratégicas político-sustentáveis consolidadas em documentos que norteiam as 

proposições da sustentabilidade, como: OUR COMMON FUTURE (1987); AGENDA 

21 (1995); Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DNUEDS, 2005, 

pp. 49-52); Índices de Desenvolvimento Sustentável (IBGE, 2008); Índices de 

Sustentabilidade Empresarial (IES, 2008; 2009; 2010). 

 Numa perspectiva, política global observa-se que muitas estratégias de 

desenvolvimento adotadas por nações industrializadas são insustentáveis; logo, não 

conseguem favorecer a interação entre os cientistas para se buscar melhores soluções 

para preservar os bens comuns de forma a favorecer a maior integração das instituições 

de ensino e a comunidade científica, não oportunizando campanhas educacionais, 

debates e participação pública em prol da melhoria do fluxo de informações acadêmicas 

e científicas com a intenção de propiciar melhores treinamentos para proporcionar uma 

formação mais adequada para se lidar com as novidades tecnológicas (OUR COMMON 

FUTURE, 1987). 

Ademais, a citada referência mostra que o aumento da imposição das barreiras 

comerciais visa a equidade do sistema político de maneira a possibilitar a maior 

participação efetiva dos cidadãos na tomada de decisão, para que haja maior 

democracia nos processos democráticos e necessidade de maior cooperação 

internacional, como; reorientação para lidar com os desafios institucionais; diretrizes 

para controle da natalidade; aumentar os acordos internacionais para favorecer a 

preservação; propor estratégias para favorecer a migração para as áreas rurais; prover 

estratégias de administração mais descentralizadas; diminuir mais rapidamente a 

defasagem das leis e normas atinentes à proteção e preservação do meio ambiente; 

apresentar propostas que reconheçam e protejam os direitos às gerações; aperfeiçoar 

constantemente os mecanismos de reconhecimento e proteção dos direitos cidadãos e 

contribuir com a criação de programas que estimulem energias renováveis  (NOSSO 

FUTURO COMUM, 1991).     
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 Legislar com mais imparcialidade de forma que a maioria dos países que 

compartilham com as problemáticas socioambientais possam participar mais dos 

processos decisórios que regulamentam tais atividades. Dessa forma, o protecionismo e 

as guerras comerciais representam sérias ameaças ao desenvolvimento; portanto, novas 

propostas de desenvolvimento não podem e não devem relegar o ambiental porque as 

proposições dos governos devem ser de previsibilidade e impedimento de ações 

maléficas ao ambiente e as políticas estratégicas ambientais devem visar os sintomas do 

crescimento prejudicial; logo, deve haver uma estratégia que priorize o 

desenvolvimento de políticas internas e internacionais de todas as nações; não obstante, 

estas propostas políticas devem ser avaliadas concretamente diante de suas estratégias 

de sustentabilidade (OUR COMMON FUTURE, 1987).     

 De acordo com a Agenda 21 (1995) as estratégias políticas de cooperação 

internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em 

desenvolvimento e políticas internas correlatas suscitam a integração do planejamento e 

do gerenciamento dos recursos terrestres, combate ao desflorestamento, gerenciamento 

de ecossistemas frágeis, desenvolvimento sustentável das montanhas, proteção da 

qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos, aplicação de critérios integrados no 

desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. 

 Além disso, o reconhecimento e fortalecimento do papel das populações 

indígenas e suas comunidades proporcionam o fortalecimento do papel das 

organizações não governamentais como parceiras para o desenvolvimento sustentável 

criando iniciativas das autoridades locais em apoio à Agenda 21; assim, fortalecendo o 

papel do comércio e da indústria nos mecanismos nacionais e cooperação internacional 

para o fortalecimento institucional nos países em desenvolvimento, da mesma forma 

maiores arranjos institucionais internacionais como instrumentos e mecanismos 

jurídicos internacionais. 

 As políticas dos direitos humanos vislumbra ostentar o respeito pelos direitos 

humanos como condição sine qua non do desenvolvimento sustentável. Esta 

abordagem deve guiar a formulação de políticas em todos os níveis levando à adoção 

de uma abordagem de desenvolvimento com base nos direitos de cada um. Para o 

programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas a 

promoção do conhecimento às pessoas tem o intuito de fazer valer seu direito de viver 
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em um meio ambiente sustentável. Para isso pode ser necessário pressionar e defender, 

para limitar ou prevenir, por exemplo, a destruição de habitats florestais para a 

construção de estradas ou para a extração mineral. A governança em níveis local, 

nacional e internacional constitui-se numa expressiva maneira de promover a 

sustentabilidade; pois, a expansão da estrutura de governança possibilita mais 

transparência, plena expressão de opiniões, debates livres e a ampla formulação de 

novas políticas. Esse marco geral proporciona também melhores oportunidades para a 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) gerar frutos no que se refere a 

ampla participação dos cidadãos no estabelecimento de parâmetros para o 

desenvolvimento sustentável e uma boa governança. Desse modo, o programa 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável dará forma e explicará, 

conscientemente, esse marco geral (DNUEDS, 2005).  

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008) confirma a 

relevância de acordos multilaterais na guarda estreita da relação com as intenções dos 

governos na implementação efetiva da sustentabilidade. Acredita-se que os acordos 

representam um consenso mundial cuja intenção é dar uma resposta a problemas 

ambientais na escala global, que merecem interferência e atuação específica dos países 

no sentido de pautar a sustentabilidade necessária e o alcance do desenvolvimento.  

 Atualmente, o número de acordos internacionais sobre meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável vem crescendo bastante. Assim sendo, pode-se 

exemplificar: a emissão de origem antrópica de gases associados ao efeito estufa; 

consumo industrial de substâncias destruidoras da camada de ozônio; concentração de 

poluentes no ar em áreas urbanas; queimadas e incêndios florestais; desflorestamento 

na Amazônia Legal; área remanescente e desflorestamento na Mata Atlântica e nas 

formações vegetais litorâneas; espécies extintas e ameaçadas de extinção; áreas 

protegidas; participação de fontes renováveis na oferta de energia; rejeitos radioativos: 

geração e armazenamento (IBGE, 2008). 

 Os Índices de Sustentabilidade Empresarial (ISE, 2010), não diferente das 

demais literaturas, também mostram o compromisso que as empresas devem ter com a 

sustentabilidade, que deve estar formalmente inserido nas políticas estratégicas das 

organizações; objetivos e metas de desempenho socioambiental assumidos em 

documento público e formal com a intenção de manter práticas éticas de negócio.  
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 As empresas realizam auto-avaliações, monitora e publica relatórios com 

indicadores apropriados referente aos compromissos assumidos; a política é a base para 

ações efetivas de gestão; ainda, política corporativa visando assegurar princípios para o 

relacionamento com suas partes interessadas, gerenciamento de crises ou situações de 

conflito com uma ou mais partes interessadas. Planejamento de um novo 

projeto/produto, ou de significativas modificações nos existentes; diretrizes de 

remuneração variável orientada por metas de desempenho socioambiental (ISE, 2010). 

 Os relatórios empresariais devem ser elaborados seguindo padrões 

internacionalmente aceitos; estabelecimento de metas mensuráveis e com previsão de 

prazos para sua realização; a empresa deve possuir compromisso formal em relação ao 

combate a todas as formas de corrupção, normas internas e as leis que regem a relação 

de qualquer representante da companhia com o poder público a fim de promover 

medidas disciplinares e/ou legais para situações de descumprimento ocorridas na 

companhia. 

  As empresas sustentáveis que buscam indicadores de qualidade nesse 

direcionamento devem conscientizar-se e por conseguinte, engajar o seu público interno 

e seus parceiros comerciais na prevenção e no combate a todas as formas de corrupção 

nas suas relações; criar novas políticas em relação à comunicação sobre a segurança, 

sanidade e/ou efeitos sobre a saúde pública de seus produtos e serviços, assim como o 

nível de publicidade conferido à informação e a companhia possui formalmente um 

modelo de governança corporativa. 

 Sob outra ótica, aspectos socioambientais de curto, médio e longo prazo devem 

ser incorporados nas principais decisões, nas projeções quantitativas que a empresa 

adota enquanto política de esclarecimento para os funcionários sobre defesa da 

concorrência, processos e procedimentos implementados para gestão de oportunidades 

corporativas que considere aspectos socioambientais de curto, médio e longo prazo; 

também, toda companhia deverá estar inserida em um determinado ambiente político 

que age de forma transparente e em conjunto com outros atores e setores sócio-

políticos. 

 Empresas que buscam índices devem ampliar suas contribuições para a 

sustentabilidade a fim de auto-regular o uso de instrumentos de marketing de suas 
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atividades e produtos, incorporando preceitos éticos e de respeito ao consumidor, ao 

cidadão e ao meio ambiente. Outrossim, intensificar o monitoramento e fiscalização dos 

termos do compromisso pela própria companhia, fiscalização do compromisso por uma 

terceira parte independente contratada para este fim e formulação de políticas públicas 

no âmbito municipal, estadual e federal, se engajando nas questões do local em que está 

inserida (ISE, 2010). 

 Os índices priorizam a adoção de programas empresariais de sensibilização e 

capacitação voltada ao seu público interno carece de maior investimento para ajuste da 

infra-estrutura que venha a ser demandada como consequência direta ou indireta da 

realização do empreendimento. Nesse caso, o sistema de gestão de seus fornecedores 

que viabiliza a identificação e controle de fornecedores críticos, do ponto de vista da 

sustentabilidade, participação de iniciativas públicas ou privadas que tem por objetivo a 

proposição de boas práticas de gestão de emissões de gases do efeito estufa e metas de 

redução de emissões de gases de efeito estufa, formalmente, devem ser estabelecidas e 

definidas com base em um programa/inventário de emissões (ISE, 2010). 

  Conclui-se, que na perspectiva da sustentabilidade - sociedade, meio ambiente e 

economia – se integram pela dimensão política. Sendo assim, nenhum aspecto da vida 

deve ser posto em segundo plano na busca do desenvolvimento sustentável e, também, 

seja qual for o desenvolvimento local este deve sempre interagir de maneira progressiva 

para com o global. 

O objetivo centra-se no alcance da coexistência pacífica entre os povos, reduzir 

o sofrimento, a fome e a pobreza, em um mundo onde as pessoas possam exercer 

dignamente seus direitos como seres humanos e cidadãos (REIGOTA, 1998).  

A rica diversidade em todos as esferas do meio ambiente – natural, cultural e 

social – é um elemento básico para se obter um ecossistema estável e para a segurança e 

para a capacidade de adaptação de cada comunidade (DNUEDS, 2005).  

Essas inter-relações salientam as complexidades que são partes do meio 

ambiente natural e dos sistemas de aprendizagem humana, e que requerem uma 

constante abordagem holística por ser a que mais propicia a convivência com a 

sociedade contemporânea, onde a volatilidade e obsolescência de produtos, serviços e 

conhecimentos está cada vez mais se atropelando. 
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TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

 

Cultura é o conjunto de hábitos, costumes, práticas, savoir-faires, saberes, 
regras, normas, interdições estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, ritos, 
que se perpetua geração após geração, reproduz-se em cada indivíduo, gera 
e regenera a complexidade social (MORIN, 2001, p. 57). 

 

 A Sustentabilidade Social é a criação de um processo de desenvolvimento 

civilizatório baseado no Ser e que seja sustentado por uma maior equidade na 

distribuição do Ter nos direitos e nas condições das amplas massas da população, e 

achatar a distância entre os padrões de vida dos mais ricos e mais pobres (SACHS, 

2000). 

 Pode-se considerar que existe na essência da socialidade humana, conforme 

sinalização da ONU (2007), um imperativo individual e socioambiental voltado para o 

crescimento acumulativo e expansivo do mercado capitalista contemporâneo. Sendo 

assim, a essência humana é que está sempre propensa à luta por uma melhor qualidade 

de vida, só que paradoxalmente, essa dinâmica deve ser melhor orientada e controlada 

de maneira sustentável possível de se tornar viável. 

 Na sequência, apresentam-se as perspectivas estratégicas político-sustentáveis 

consolidadas em documentos que norteiam as proposições da sustentabilidade, como: 

OUR COMMON FUTURE (1987); AGENDA 21 (1995); Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (DNUEDS, 2005, pp. 49-52); Índices de 

Desenvolvimento Sustentável (IBGE, 2008); Índices de Sustentabilidade Empresarial 

(IES, 2008; 2009; 2010):  

 O desenvolvimento da desigualdade gera a pobreza que atualmente é o maior 

problema global. O relatório Our Common Future (1987) mostra que o crescimento 

populacional descontrolado é um fator problemático para a melhoria das condições de 

vida porquanto obstaculizar a superação de distinções culturais e religiosas, o clima de 

amizade, a comunicação franca e a reflexão para compor decisões sociáveis que buscam 

mudanças de atitudes de aspirações e de valores sociais; assim, a constante melhoria das 

condições de saúde para a população, consequentemente a queda da mortalidade 

infantil, a expectativa do aumento de vida humana, a melhoria de investimentos em 
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habitação e transporte, o crescimento do número de sem terras, portanto considera-se a 

pobreza endêmica. 

 A melhoria dos serviços básicos são condições necessárias para o 

desenvolvimento na dimensão da sustentabilidade, como: saneamento básico, 

fornecimento de energia, direito humano básico da livre escolha, fortalecimento de 

motivações sociais e culturais, novos valores diante das realidades sociais, maior 

concentração nas cidades, melhoria da infra-estrutura de serviços e moradias; a busca da 

qualidade de vida requer mais água potável, saneamento, escolas e transportes (OUR 

COMMON FUTURE (1987).  

 Deve-se assim procurar minimizar a proliferação de loteamentos e 

assentamentos ilegais com instalações luxuosas e primitivas, tanto para os ricos quanto 

para os pobres, ambientes insalubres que facilitam a proliferação de doenças, 

deterioração dos centros urbanos e descaracterização dos bairros, reorientação do 

processo de reurbanização, melhoria do padrão de vida da minoria que fragiliza o 

ambiente; pois, cada vez mais pessoas carecem de serviços básicos e assistência social. 

Dessa forma, o número de catástrofes naturais aumenta cada vez mais porque equilíbrio 

entre o desenvolvimento e o meio ambiente não favorece a melhoria da qualidade de 

vida (OUR COMMON FUTURE, 1987). 

 A Agenda 21 (1995) tem o objetivo de promover diversificadas estratégias como 

alternativas para combater a pobreza; proteção e promoção das condições da saúde 

humana; além do mais, a promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos 

humanos; a promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável; a proteção dos 

oceanos, de todos os tipos de mares inclusive mares fechados e semi-fechados e das 

zonas costeiras e a proteção, uso racional e desenvolvimento de seus recursos vivos. 

Novas formas de manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões 

relacionadas com os esgotos; manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos 

radioativos. 

 A Agenda 21 (2005) também vislumbra maiores ações mundiais em prol das 

mulheres com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável equitativo com 

melhores condições entre os gêneros, à infância e à juventude e da mesma forma para 

com o fortalecimento do papel dos agricultores. 
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 A Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

tem como um dos seus objetivos proporcionar à população uma convivência em 

ambientes onde reina a paz e a segurança como condição fundamental à dignidade e ao 

desenvolvimento humano. Constantemente processos frágeis de desenvolvimento 

sustentável são minados por inseguranças e conflitos. Tudo isto resulta em tragédias 

humanas significativas, sobrecarregando sistemas sociais, de saúde e ambientais. 

Assim, a destruição de pequenas comunidades, destruição de casas, de escolas e de 

comunidades inteiras impulsionam e aumentam as migrações.  

 A educação para o desenvolvimento sustentável procura resgatar e construir 

competências e valores para que haja paz na mente dos homens (DNUEDS, 2005). No 

concernente, a responsabilidade socioambiental das empresas essas condições se 

convertem num aumento do poder econômico capaz de, simultaneamente, promover 

políticas socioambientais que incentivem estratégias mais sustentáveis de 

desenvolvimento da sociedade. Logo, contrário as questões relacionadas ao comércio 

multilateral o qual tem implicações imensas para tal crescimento. 

 Outrossim, este mencionado programa estimula a tomada de consciência 

equilibrada das forças econômicas e financeiras de maneira a habilitar os aprendizes 

para exigirem que as empresas adotem práticas comerciais transparentes e mais 

responsáveis. O Pacto Mundial, uma iniciativa internacional da Secretaria-Geral das 

Nações Unidas, oferece uma estrutura já existente que viabiliza a prospecção de uma 

cidadania empresarial responsável aproximando as empresas, das agências das Nações 

Unidas e da sociedade civil, para apoiar princípios nas áreas dos direitos humanos, do 

trabalho e do meio ambiente (DNUEDS, 2005). 

 Em conformidade com este programa global de educação que contempla a saúde 

como questão de desenvolvimento, especialmente, quando foca-se no meio ambiente e 

na saúde que estão estreitamente interligadas na busca de uma sociedade mais 

sustentável. As doenças impedem o desenvolvimento social e econômico, dando início 

a um ciclo vicioso que contribui para o uso não-sustentável dos recursos e para a 

degradação ambiental. Uma população saudável e meio ambiente seguros são 

precondições importantes para que haja desenvolvimento sustentável. As guerras, a 

fome, a desnutrição, a malária, as doenças transmitidas pela água, o consumo indevido 

de drogas e alcoolismo, a violência e ferimentos, a gravidez não-planejada, o HIV/Aids 
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e as outras infecções sexualmente transmissíveis são apenas alguns dos problemas que 

tem enormes implicações para a saúde.  

 As escolas devem agir não apenas como centros de aprendizado acadêmico, mas 

também como locais propícios de apoio para a formação de maneira que a educação 

seja essencial à saúde e aos serviços, em colaboração com os pais e com a comunidade. 

Em relação ao HIV/Aids a sua devastação na África e sua crescente incidência na Ásia 

e Europa enfraquecem o desenvolvimento sustentável e os processos educacionais para 

com um sociedade mais saudável. Torna-se urgente a procura de abordagens 

alternativas para a educação em situações em que grande número de órfãos, a falta de 

professores, os cuidados a serem prestados aos doentes e de serviços sociais 

sobrecarregados tornam as abordagens educacionais tradicionais inoperantes ou 

inadaptados. O desenvolvimento sustentável, por si só, adota um caráter diferente em 

tais circunstâncias e requer apoio e medidas especialmente talhadas para este fim. 

Entretanto, a educação permanece uma das maiores esperanças para estimular a 

mudança de comportamento e a cooperação necessária para controlar a pandemia 

(DNUEDS, 2005). 

 Segundo o IBGE (2008) a variação da taxa de crescimento populacional é 

essencialmente um fenômeno de médio e longo prazo, portanto deve seguir estratégias 

sustentáveis. Tais propostas são fundamentais para subsidiar a formulação de políticas 

públicas de natureza social, econômica e ambiental, uma vez que a dinâmica do 

crescimento demográfico permite o dimensionamento de demandas, tais como: acesso 

aos serviços e equipamentos básicos de saúde e de saneamento, educação, infra-

estrutura social, emprego e entre outras.  

 O mesmo instituto apresenta que as emissões de origem antrópica dos gases 

associados ao efeito estufa problematizam a sociedade, em seus diversificados 

contextos, como: terras em uso agrossilvipastoril, população residente em áreas 

costeiras, espécies extintas e ameaçadas de extinção e áreas protegidas. Infelizmente, 

este é o nosso atual modelo de desenvolvimento. 

 Ainda, o IBGE (2008) mostra o quanto as evidencias através de suas taxas 

propiciam conhecer mais os problemas socioambientais, como: as taxas de fecundidade, 

da população e das terras indígenas, do rendimento familiar per capita e médio mensal, 
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do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, do consumo de energia per capita e do 

consumo mineral per capita, o que sem dúvida favorece propor estratégias para o  

desenvolvimento. 

 Os Índices de Sustentabilidade Empresarial (IES, 2008; 2009; 2010) objetivam 

favorecer o desempenho socioambiental assumidos a intenção de promover os Direitos 

Humanos e respeito às comunidades dos entornos organizacionais. Assim, com a 

intenção de reduzir as desigualdades sociais, aumentar o controle quando do consumo 

ou da utilização normal de produtos e serviços oferecidos pelas empresas/companhias; 

ainda, suas leis e regulamentos que tratam sobre o direito de informação ao consumidor 

e dos sistemas de monitoramento de ações judiciais ou administrativas decorrentes de 

riscos ou danos efetivos à saúde ou à segurança de seus consumidores e de terceiros 

próximos. 

 A atuação e as responsabilidades das empresas devem ser formalmente definidos 

em regimentos internos ou no Estatuto Social, como: inclusão social no 

desenvolvimento ou reposicionamento de produtos e serviços além do mínimo exigido 

por lei, responsabilidade civil geral, erradicação do trabalho infantil e do trabalho 

forcado ou compulsório e combate à prática de discriminação em todas as suas formas. 

Da mesma forma, maior valorização da diversidade e da prevenção do assédio moral e 

sexual, o respeito à livre associação sindical e direito a negociação coletiva; toda 

companhia está inserida em um determinado ambiente social que age de forma 

transparente e em conjunto com outros atores e setores sociais, pode ampliar sua 

contribuição para a sustentabilidade; assim, eliminando qualquer pratica de 

discriminação em matéria de emprego e ocupação; valorização da diversidade em 

matéria de emprego e ocupação assegurando os direitos trabalhistas da força de trabalho 

(ISE, 2009). 

 A garantia da equidade de tratamento e condições de trabalho entre funcionários 

e terceirizados, bem como a prática do diálogo com o público interno, acolhendo, 

registrando, respondendo e esclarecendo todas suas críticas e sugestões, atendendo-as 

quando cabível, também prevendo medidas disciplinares e/ou legais para situações de 

descumprimento ocorridas na companhia. Logo, a preocupação com a saúde na 

empresa, alimentos mais saudáveis, ginástica laboral e outras atividades que promovam 

o bem estar e uma vida mais saudável. Além disso, o incentivo à construção de redes 
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sociais e/ou espaços públicos de participação social para a solução de problemas locais, 

tais como fóruns, comitês; relação à diferença de proporção entre cargos de gerência 

ocupados por homens e mulheres, que se constituem em metas para reduzir a distância 

entre a maior e a menor remuneração (ISE, 2009). 

 Diante do exposto, tem-se por certo que a sustentabilidade social tem como 

objetivo principal a integração da sociedade em sua totalidade. Sendo assim, sabe-se 

que o desenvolvimento social não deve ser realizado às custas dos recursos ambientais. 

Portanto, a grande proposição deste século é privilegiar o socioambiental.   
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TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

 

Tem razão Max Nicholson ao dizer que se está processando uma nova 
revolução do meio ambiente, simultaneamente conceitual e prática. A 
tomada de consciência ecológica, que constitui um elemento essencial dessa 
revolução, veio abalar a teoria econômica (SACHS; VIEIRA, 2007, p. 77). 

 

 A Sustentabilidade Econômica possibilita uma melhor alocação e gestão mais 

eficiente dos recursos e por um melhor fluxo regular do investimento público e privado. 

Esta eficiência é macrossocial, reduzindo os custos sociais e ambientais, bem diferente 

da lógica econômica clássica neoliberal (SACHS, 2000; SACHS; VIEIRA, 2007). 

 

É óbvio que qualquer iniciativa de desenvolvimento humano deve levar em 
conta os aspectos econômico e financeiro. Mas isso não nos obriga a elevá-
los à condição de parâmetros virtualmente únicos (MARIOTTI, 2007, p. 
20). 

 

A economia transformou-se na grande vilã da sustentabilidade. O mais 

preocupante deprimente é saber que a economia apresenta um contínuo crescimento. 

Entretanto, os ecossistemas do qual o crescimento econômico depende se extinguem 

aumentando cada vez mais a tensão global e justamente converge-se no que Shiva 

(2006) representa com muita propriedade no paradigma da monocultura. 

 

O crescimento econômico é o maior componente do desenvolvimento. Na 
verdade, o crescimento econômico, até recentemente, foi visto por alguns 
como o meio e o objetivo do desenvolvimento. Com o crescimento da 
economia, intensificam-se as pressões sobre os sistemas e recursos naturais 
da Terra (BROWN, 1998 apud DNUEDS, 2005, p. 29)4. 

  

 O   Desenvolvimento   sustentável  está  estreitamente  vinculado  ao processo de  

______ 
4 BROWN, W. O crescimento econômico como componente do desenvolvimento. In: DNUEDS (Década 
da Educação das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável) 2005-2014: documento final do 
esquema internacional de implementação. – Brasília : UNESCO, 2005.  
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globalização. Os problemas e desafios aos quais à promoção do desenvolvimento 

sustentável se refere são de alcance mundial – na verdade, estão relacionados com a 

sobrevivência do planeta como morada da sociedade humana. Em algumas áreas do 

mundo, os efeitos da globalização constituem ameaça para a sobrevivência das 

comunidades locais, especialmente das minorias e dos povos indígenas, incluindo dos 

quais tais comunidades dependem. A mudança de padrões no comércio e na produção 

mundiais incita novos desafios migratórios, de assentamento, infra-estrutura, poluição e 

esgotamento de recursos (REIGOTA, 1998). Por outro lado, as conexões mais rápidas e 

densas que caracterizam a globalização – comunicação eletrônica, capacidade de 

armazenamento e processamento de dados, transporte aéreo, redes de mídia e outros – 

podem ser utilizadas para viabilizar ações mais efetivas e combinadas com o objetivo de 

deter os efeitos da globalização (DNUEDS, 2005). 

 Na sequência, apresentam-se as perspectivas estratégicas político-sustentáveis 

consolidadas em documentos que norteiam as proposições da sustentabilidade, como: 

OUR COMMON FUTURE (1987); AGENDA 21 (1995); Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (DNUEDS, 2005, pp. 49-52); Índices de 

Desenvolvimento Sustentável (IBGE, 2008); Índices de Sustentabilidade Empresarial 

(IES, 2008; 2009; 2010). 

 O relatório Bruntlan apresenta no que concerne a economia mundial que as 

crises de dívidas internas e externas, a constante queda no poder de compra, o 

fortalecimento dos interesses econômicos, o desequilíbrio das economias nacionais, o 

aumento acentuado da interdependência econômica das nações, a exportação de 

recursos naturais são fatores variáveis relevantes às economias.  

 Em geral, as políticas econômicas nos proporcionam conhecer dados 

matemáticos que se fazem necessários para que a condução seja melhor prevista e 

consequentemente provisionada por intermédio das seguintes divulgações: mensuração 

dos índices da renda per capita; empréstimos para alavancar o desenvolvimento, 

propostas de tributações para o comércio, ampliação do intercâmbio econômico com 

base mais justa, redução das taxas para financiamentos relacionados à agricultura de 

subsistência, programas e orçamentos que apóiem o desenvolvimento econômico, 

correção constante do sistema econômico, a crescente interação econômica das nações 

amplia as consequências das decisões nacionais, maior economia com a produção 



 

 

227

industrial otimizando o uso de matéria-prima e diminuindo o consumo de energia e, 

porquanto o ônus dos ajustes econômicos sempre recai sobre os países os mais 

necessitados; portanto, conhecer e compreender melhor o sistema econômico é uma 

condição importante para promover o crescimento econômico nesta nova era da 

sustentabilidade (OUR COMMON FUTURE, 1987).            

 Para a Agenda 21 no concernente aos seus quarenta capítulos também não é 

diferente. Há necessidade de se pensar continuamente estratégias econômicas de 

cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em 

crescimento e políticas econômicas internas correlatas, recursos e mecanismos de 

financiamento para que o desenvolvimento seja uma condição comum e de igualdade 

para todos os países (AGENDA 21, 2005). 

 Nas propostas orientadoras da ONU/UNESCO inerente à educação para o 

desenvolvimento sustentável percebe-se que a preocupação com a redução da pobreza 

passa a ser uma condição fundamental à determinação dos compromissos internacionais 

em relação ao desenvolvimento na estrutura dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio. O instrumento principal de planejamento e implementação neste sentido são os 

Documentos Estratégicos de Redução da Pobreza, produzidos por um número cada vez 

maior de países em desenvolvimento. Dentro de uma visão sustentável de prospecção, a 

redução da pobreza torna-se o ponto central do elemento econômico, mas deve ser 

entendida em relação aos outros três elementos: social, ambiental e cultural. Em outras 

palavras, consideração econômica, ainda que fundamentais para o desenvolvimento 

sustentável, é um fator de contribuição ao invés de objetivo primordial (DNUEDS, 

2005). 

 Este documento em questão evidencia que a economia global de mercado, como 

existe atualmente, não protege o meio ambiente e não beneficia metade da população 

mundial. Um desafio básico é a criação de sistemas globais de governança que 

harmonizem o mercado mais efetivamente com a proteção ambiental e os objetivos de 

igualdade. Mais ainda, é necessário um avanço na revolução tecnológica que aumente 

sensivelmente a eficiência da energia, o uso de fontes de energia renováveis, a 

reciclagem e a redução do desperdício.  
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 Mediante dessas previdências a educação por si só faz parte de um sistema 

econômico mais amplo e, ainda, é influenciada pelos padrões de oferta e demanda, pelos 

níveis de taxação e por outras forças econômicas, que também funcionam como 

reguladoras do meio ambiente. Para que o programa de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS) encontre seu caminho nas ofertas educacionais que 

respondam às forças do mercado, torna-se importante influenciar as normas e o 

funcionamento do mercado diante das iminentes políticas globais. 

 Ainda, relacionado com a questão econômica, o IBGE (2008) apresenta como o 

crescimento da produção líquida de bens e serviços um indicador básico do 

comportamento de uma economia. Na qualidade de um indicador sintético, o PIB per 

capita resulta útil para sinalizar o estado do desenvolvimento econômico, em muitos 

aspectos - assim como o estudo de sua variação informa sobre o comportamento da 

economia ao longo do tempo. É comumente utilizado como um indicador síntese do 

nível de desenvolvimento de um país – ainda que insuficiente para expressar, por si só, 

o grau de bem-estar da população, especialmente em circunstâncias de desigualdade na 

distribuição de renda.  

 Por intermédio dos dados sócio-econômicos o instituto proporciona à sociedade 

os seus indicadores, os quais são muito relevantes para prever o desenvolvimento. Pois, 

as através das taxas de crescimento da população; do índice da distribuição de 

rendimento; da taxa de desocupação; do rendimento familiar per capita, do rendimento 

médio mensal, da taxa de investimento, dos números da balança comercial, do grau de 

endividamento, do consumo de energia per capita, da intensidade de demanda 

energética, da participação de fontes renováveis na oferta de energia, da possível vida 

útil das reservas minerais e reciclagem prever e, especialmente, prover políticas 

econômicas mais eficazes para com as necessidades capazes de favorecerem a 

sustentabilidade global e local. 

 Não diferente das literaturas anteriores, os Índices de Sustentabilidade 

Empresarial (2009) também focam suas propostas na clarificação do sistema econômico 

a fim de combater a corrupção, a remuneração variável que deve estar vinculada ao 

desempenho socioambiental das organizações; sistema de controle financeiro que 

analise detalhadamente receitas, despesas e custos, visando detectar e evitar pagamentos 

ou recebimentos que possam estar relacionados com diferentes formas de corrupção 
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e/ou financiamentos que compreendem empréstimos, investimentos, participações e 

quaisquer outras modalidades similares de transação que gerem ativos na empresa 

financiadora.  

 Num dimensionamento social, as empresas através de suas economias e 

respectivas estratégias de desenvolvimento nesta vertente vem priorizando a ampliação 

do sistema de gestão de desempenho baseado em indicadores vinculados ao 

planejamento estratégico. A construção do relacionamento com as comunidades visam o 

desenvolvimento local que impulsiona o investidor social de forma a assegurar o quanto 

à aplicação eficaz dos recursos destinados ao investimento social privado, de forma a 

maximizar sua contribuição para a sustentabilidade, cria condições para auto-suficiência 

financeira e organizacional dos projetos. Da mesma forma, o pagamento de suas 

obrigações com fornecedores e com empregados, com a Receita Federal, a previdência 

social e demais obrigações tributárias, contribuição intencional a uma agenda 

local/nacional de desenvolvimento prospectam sua desenvoltura e compromisso sócio-

econômico com a sociedade global e local (ISE, 2009). 

 Diante da exposição, observa-se o quanto a sustentabilidade se converte numa 

missão bastante complexa e que o seu progresso depende da integração da sociedade 

com as referidas dimensões da sustentabilidade. Também, espera-se que o crescimento 

econômico ocorra de forma a contemplar as questões socioambientais; portanto, a 

grande missão global deste milênio é privilegiar o socioambiental e crescer, sim, 

economicamente de maneira simultânea para com as variáveis da sustentabilidade.   
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TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 A sustentabilidade ambiental incrementa a capacidade dos recursos naturais, 

limitando os recursos não-renováveis ou ambientalmente prejudiciais, reduzindo o 

volume de poluição, autolimitando o consumo material pelas camadas sociais mais 

privilegiadas, intensificando a pesquisa de tecnologias limpas e definindo regras para 

uma adequada proteção ambiental (SACHS, 2000). 

 A importância de se prospectar por intermédio de uma visão mais espacial 

voltada a uma configuração rural-urbana mais equilibrada com ênfase na qualidade do 

ambiente nos remete a tentar integrar, para melhor entender e desenvolver, as seguintes 

questões: concentração excessiva nas áreas urbanas, processos de colonização 

descontrolados, promoção de projetos modernos de agricultura regenerativa e 

agroreflorestamento, industrialização centralizada, criação de empregos rurais não 

agrícolas, e o estabelecimento de uma rede de reservas naturais e de biosfera para 

proteger a biodiversidade ((SACHS; VIEIRA, 2007). 

 

Deixar de crescer visando unicamente livrar-se dos impactos negativos do 
crescimento sobre o meio ambiente é uma proposição intelectualmente 
ingênua e politicamente suicida (SACHS; VIEIRA, 1007, p. 98).  

 

A sustentabilidade, numa perspectiva ambiental, integra proposições 

contemporâneas originadas de concepções teóricas e matrizes ideológicas que devem 

ser reconhecidas como eixo motriz para a promoção do desenvolvimento sustentável às 

gerações presente e futura. Por conseguinte, a questão ambiental não é singular à 

globalização; mas, sim, ideológica e política; portanto, deve seguir norteada por valores 

ético-morais factíveis de instituírem transformações socioambientais tão necessárias à 

sobrevivência das gerações. A ideia de que o ser humano é separado da natureza revela 

a ignorância dos processos biológicos e da nossa condição (MATURANA; VARELLA, 

1980). 

A preocupação iminente com a preservação do meio ambiente vem mostrando o 

quanto à sociedade vem internalizando a importância da sustentabilidade, embora, ainda 
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de forma inadequada. O binômio homem e natureza, numa concepção de um novo 

naturalismo, também se apresenta como ator propulsor para se aprender a amar e cuidar 

das questões socioambientais a partir de nossas próprias práticas (DIEGUES, 1998). 

Na sequência, apresentam-se as perspectivas estratégicas político-sustentáveis 

consolidadas em documentos que norteiam as proposições da sustentabilidade, como: 

OUR COMMON FUTURE (1987); AGENDA 21 (1995); Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (DNUEDS, 2005, pp. 49-52); Índices de 

Desenvolvimento Sustentável (IBGE, 2008); Índices de Sustentabilidade Empresarial 

(IES, 2008; 2009; 2010). 

O relatório nosso futuro comum apresenta tragédias ambientais e suas 

respectivas problemáticas, muitas das vezes irreversíveis ao meio ambiente, como por 

exemplo: vazamentos de produtos químicos, contaminação dos lençóis freáticos; 

degradação do solo; regimes hídricos; poluição prejudicando a pesca; aumento das 

inundações e maremotos transformação de florestas em áreas agrícolas, chuvas ácidas 

que matam florestas e lagos e que danificam os patrimônios culturais, crescente despejo 

de substâncias tóxicas no ar pelas indústrias pela queima de combustíveis fósseis 

espalhado na atmosfera ocasionando o efeito estufa e, consequentemente, a elevação da 

temperatura média global e também a elevação do nível do mar. 

O Planeta está em risco. As espécies devem ser mais bem preservadas em seus 

diversos ambientes e, sobretudo, mais protegidas. A constante degeneração do meio 

ambiente dificulta o aprimoramento e a ampliação da capacidade de identificação, de 

avaliação e da divulgação dos riscos de danos irreversíveis aos sistemas naturais e as 

ameaças à sobrevivência (NOSSO FUTURO COMUM, 1991). 

As constantes alterações no meio ambiente vem provocando descontroles 

ambientais e as suas causas em geral estão relacionadas como as seguintes questões: 

alteração nos regimes pluviais naturais, excessivo cultivo em encostas íngremes o que 

aumenta a erosão do solo, secas e inundações cada vez mais se relacionam ao 

desmatamento e ao cultivo excessivo provocando a saturação do solo, o crescimento da 

utilização de combustíveis fósseis , indubitavelmente, continua crescente e problemático 

para o meio ambiente (WECD, 1987). 
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A referida fonte também apresenta que a natureza é pródiga, mas também frágil. 

Cada vez mais se observa o desaparecimento de espécies e subespécies, empobrecendo 

mais a biosfera. Os riscos ambientais aumentam mais rapidamente do que a capacidade 

que temos de lidar com os mesmos; logo, os ecossistemas não respeitam as fronteiras 

nacionais e com essas situações o aumento das práticas reparadoras visa buscar novas 

soluções para tais condições; todavia, as ações preventivas ainda continuam se 

disseminando lentamente porquanto não serem entendidas como política sustentável.   

 Agenda 21 (2005) é um documento que nos proporciona a percepção de que a 

situação dos recursos naturais é uma condição prioritária; no entanto, recursos como a 

água, a agricultura, a biodiversidade ainda são questões de constante preocupação pelo 

fato de não serem entendidas e tratadas como questões imprescindíveis para o 

desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade. 

 Por entender que a educação é a base da sociedade e fundamental para o seu 

desenvolvimento, a iniciativa institucional global das Nações Unidas (DNUEDS, 2005) 

tem por objetivo continuar a chamar a atenção para a importância de abordar questões 

ambientais parte de uma agenda mais ampla para o desenvolvimento sustentável. Em 

particular, os vínculos com as considerações sociais e econômicas capacitarão os alunos 

a adotar novos comportamentos na proteção dos recursos naturais do mundo, o que sem 

dúvida é essencial para o desenvolvimento e, certamente, para a sobrevivência humana.  

 A humanidade deve ser, sim, melhor conscientizada de sua dependência dos 

produtos e serviços fornecidos pelos ecossistemas de maneira a demandar práticas de 

proteção e de restauração dos ecossistemas terrestres tornando-os mais sustentáveis, 

especialmente, integrarmos à biosfera, o que se converte num enorme desafio para as 

gerações e de extrema importância e necessidade à sobrevivência do planeta.  

 O programa Educação para o Desenvolvimento Sustentável deve procurar 

estratégias para sensibilizar os alunos a respeito da necessidade de propor acordos 

internacionais e metas quantitativas de cumprimento obrigatório para limitar o prejuízo 

dos poluentes. A maioria dos países aderiu à Convenção Marco das Nações Unidas 

sobre Mudança climática para começar a considerar o que poderá ser feito para reduzir 

o aquecimento global e enfrentar o aumento inevitável da temperatura (DNUEDS, 
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2005). Dessa maneira, a EDS é fundamental para a construção de um grupo de pressão 

mundial em prol de medidas eficazes neste sentido. 

 Como proposta estratégica de desenvolvimento sustentável a ação educativa 

deve estar integrada à ambiental mediante às necessidades específicas das comunidades, 

para que as competências e capacidades aproveitem as oportunidades econômicas e 

melhorem os meios de sustento e de qualidade de vida dessas comunidades. É 

necessário um planejamento educativo multifuncional e multisetorial que envolva todas 

as idades, assim como a educação formal, não-formal e informal (DNUEDS, 2005). 

 O desenvolvimento sustentável local, em especial, nas cidades mudou a 

vanguarda da mudança global socioeconômica, já que metade da população mundial 

vive hoje nas áreas urbanas e a outra metade está cada vez mais dependente das cidades 

para seu progresso econômico, social e político. Fatores como a globalização e a 

democratização aumentaram a importância das cidades; assim, estas cidades constituem 

não apenas ameaças potenciais para o desenvolvimento sustentável, mas também se 

tornaram promotoras do progresso social e econômico e de melhoria ambiental nos 

níveis global e local (DNUEDS, 2005). 

 Para o IBGE (2008) o meio ambiente é uma questão fundamental para se 

pesquisar e prover dados para se repensar o desenvolvimento da sociedade atual. Os 

problemas ambientais intrínsecos às mudanças climáticas proporcionados pelos gases de 

feito estufa, que é um fenômeno natural, demanda cuidados porquanto serem 

fundamentais à manutenção do clima e da vida na Terra. 

 Outros fatores ambientais inquietantes são as criminosas queimadas e os 

incêndios florestais, o desflorestamento na Amazônia Legal e da vegetação litorânea, o 

contínuo aumento da população residente em áreas costeiras; espécies extintas e 

ameaçadas de extinção; destinação final do lixo; tratamento de esgoto; taxa de 

crescimento da população; doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado; 

consumo de energia per capita; intensidade energética da matriz energética natural; 

participação de fontes renováveis na oferta de energia; rejeitos radioativos e suas 

complicadas gerações e destinações são fatores que assolam as políticas socioambientais 

(IBGE, 2008). 
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 Para as empresas a sustentabilidade ambiental está diretamente relacionada com 

a urgente mudança de produção. A industrialização para manter o seu processo 

produtivo vem queimando combustíveis fósseis e dessa forma intensificando o 

agravamento das mudanças climáticas; porém, a substituição dos combustíveis fósseis 

por combustíveis alternativos de menor impacto sobre o meio ambiente são lentamente 

propostas e implementadas (ISE, 2009). 

 As maiores críticas sobre os aspectos ambientais, além da pobreza, estão 

relacionadas às empresas e suas produções inconsequentes para com os seus danos ao 

meio ambiente. Infelizmente, os números mostram que as políticas empresariais ainda 

são ínfimas no concernente às proposições da sustentabilidade ambiental em prol da 

responsabilidade socioambiental. Nessa dimensão, a questão ambiental também vem 

sendo analisada a partir das variantes: sociedade, economia e meio ambiente. Ainda, 

muito importante a proposta por considerar, acertadamente, tais bases conceituas 

suscetíveis não apresentam definições por considerá-las elementos em iminentes 

transformações.  

Nesse sentido pode-se identificar um relativo consenso inerente às questões 

ambientais. Entretanto, é preciso avançar de forma acelerada com as ações de mudanças 

a partir das problematizações de nossas acepções sobre os conhecimentos em sua 

relação com a realidade na qual provem e incide, para melhor compreende-la, explicitá-

la, transformá-la (FREIRE, 1988).     
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TIPOLOGIA DA SUSTENTABILIDADE EDUCACIONAL 

 

Poucos objetivos são mais urgentes e críticos para o futuro da humanidade 
do que assegurar a melhoria constante da qualidade de vida para esta e para 
as futuras gerações, o respeito a nosso patrimônio comum – o planeta em 
que vivemos. Como pessoas, procuramos mudanças positivas para nós 
mesmos, para nossos filhos e netos, devemos fazer isto respeitando o direito 
de todos de fazer o mesmo. Para isso, devemos aprender constantemente 
sobre nós mesmos, nosso potencial, nossas limitações, nossos 
relacionamentos, nossa sociedade, nosso meio ambiente, nosso mundo. A 
educação para o desenvolvimento sustentável é um esforço vital e eterno que 
desafia indivíduos, instituições e sociedades a olhar para o dia de amanhã 
como um dia que pertence a todos nós ou não pertencerá a ninguém 
(UNESCO, 2005, p.25). 

 

 A Sustentabilidade educacional engloba as raízes endógenas dos modelos de 

modernização e dos sistemas rurais integrados de produção, respeitando a continuidade 

das tradições educacionais e culturais, e até mesmo a pluralidade das soluções 

particulares dos distintos contextos sócio-educacionais (SACHS, 2000). 

 A educação é, sem nenhuma dúvida, a base fundamental para o desenvolvimento 

na perspectiva da sustentabilidade. Para tanto, o progresso humano das gerações 

depende da maior conscientização a partir da educação de qualidade para a população 

com o intuito de promover o recrudescimento da sociedade. 

  O maior acesso ao ingresso nas instituições de ensino, o incentivo a leitura e a 

escrita favorecem a aptidão e consequentemente a aquisição de conhecimentos técnicos 

de forma a promover a socialização do conhecimento num âmbito global. 

 A constante melhoria tecnológica aliada à educação vem impulsionando o 

crescimento do sistema de ensino e suas respectivas práticas, tornando-as mais 

interativas e capazes de ampliarem o universo das informações. Dessa maneira, as 

comunidades científicas também estão assumindo novas diretrizes e maior 

comprometimento sócio-educacional; assim, estão da mesma forma intensificando as 

pesquisas nas mais variadas áreas em prol do desenvolvimento de novas informações 

vislumbrando uma sociedade integrada (OUR COMMON FUTURE (1987). 
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 No mesmo relatório, observa-se o empreendimento do aumento da interação - 

educação e sociedade – visa favorecer que os cientistas busquem melhores soluções 

para preservar os bens comuns. Pois, os recursos comuns devem ser objeto de 

preocupação de todos; para tanto, promover a formulação de novos métodos 

interdisciplinares; reuniões acadêmicas/científicas para a ampliação dos conhecimentos 

para que se busque sempre o desenvolvimento e o aperfeiçoamento contínuo do 

processo de aprendizagem deve ser entendido como um processo contínuo.  

 A Agenda 21 busca, por intermédio da educação, promover a conscientização 

sobre o consumismo tão comum na sociedade capitalista atual. Torna-se mais claro que 

as mudanças dos padrões de consumo são necessárias e, ainda, o quanto o modismo do 

consumismo é um fator problematizador para se alcançar a sustentabilidade. Tentar 

mostrar o quanto este consumismo prejudica e agride o ambiente, tanto numa 

perspectiva ambiental quanto social, passa a ser uma condição necessária para o sistema 

educacional (AGENDA 21, 1995).   

 A comunidade científica e tecnológica vem promovendo a transferência de 

tecnologia ambientalmente saudável através da cooperação e do fortalecimento das 

instituições de ensino em todas as suas instâncias. Para esta proposta a ciência para com 

as políticas de desenvolvimento sustentável deve estar sempre aliada à promoção do 

ensino, da conscientização e do treinamento de forma a reverter todas as informações 

em tomada de decisões para se promover a sustentabilidade (AGENDA 21, 1995). 

   A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável considera que “a 

busca pela igualdade de gêneros é central para o desenvolvimento sustentável” 

(DNUEDS, 2005). Faz-se necessário que cada cidadão membro da sociedade respeite os 

seus próprios limites e dos outros e exerça sempre o papel no qual se possa realizar-se 

plenamente, mas, não, em detrimento dos demais. 

 A diversidade cultural e a compreensão intercultural proporcionam muitas 

oportunidades para a educação e para o desenvolvimento humano sustentável; contudo, 

estas questões são às vezes minadas pela falta de tolerância e de compreensão 

intercultural, sobre as quais a paz está fundamentada (DNUEDS, 2005). 

 Esta institucionalização da ONU/UNESCO visa disseminar não somente o 

conteúdo dos programas educacionais, mas também caracterizar as relações entre os 



 

 

237

corpos docente e discente. Todos os tipos de situação de aprendizagem são 

oportunidades ideais para praticar e aprofundar o respeito e a compreensão pela 

diversidade multicultural.  

 Numa outra ótica, o saber local é um repositório de diversidade, fator que 

reafirma a importância da multiculturalidade e suas respectivas especificidades como 

recurso-chave para se entender o meio ambiente e para melhor utilizá-lo, no interesse 

das gerações presente e futura. A introdução deste saber no contexto da aprendizagem 

permite aos alunos tirarem de seu entorno os princípios científicos e uma imagem da 

sociedade, a qual estreita as relações entre o saber exógeno e endógeno (DNUEDS, 

2005). 

 Enfim, considera-se que esta proposta da UNESCO se faz pertinente porquanto 

acreditar que a educação e o saber fornecem à sociedade imensuráveis estratégias 

capazes de diminuir as vulnerabilidades sócio-educacionais e, sobretudo, promover a 

melhoria da qualidade de vida. 

 Os indicadores do IBGE priorizam a intensa quantidade de informações na 

objetivação do desenvolvimento constante de formular novas acepções e 

questionamentos que devem ser transformados em conhecimentos, os quais devem 

subsidiar as perspectivas educacionais a fim de prover um desenvolvimento que 

favoreça a sociedade. 

 Sob o enfoque empresarial, a Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP) 

em parceria com o Instituto Ethos5 buscou a partir dos índices de sustentabilidade 

empresarial - instrumento construído para mensurar a sustentabilidade das empresas -, 

conhecer um pouco mais as ações sustentáveis das mesmas em nível nacional. 

 E com isso suscitar várias ações ambientáveis. Inicialmente, sinaliza sobre a 

importância da constante presença de líderes políticos e cidadãos em reuniões sobre 

consenso das políticas educacionais e socioambientais, assim como a intensificação de 

investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que buscam melhorar o  

______ 
5 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização não-governamental criada 
com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente 
responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa.  
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redirecionamento da sociedade, porquanto a proteção ao meio ambiente depender da 

manutenção das informações pertinentes aos temas elencados (ISE, 2007). Considera-se 

que tais proposições são entendidas e adquiridas no contexto de ensino, seja formal ou 

não formal, a partir de um sistema que atenda as necessidades de uma clientela cada vez 

mais necessitada de novas informações provenientes do mundo globalizado. 

 Estes índices também evidenciam a necessidade da ampliação contínua de 

planejamento e controle das operações pertinentes às organizações que estão cada vez 

necessitando de propostas sustentáveis. Ainda, interligar técnicas e ferramentas oriundas 

da tecnologia da informação, as quais deveriam mais intensamente proporcionar 

recursos para atender o progresso da sociedade contemporânea. 

 Ademais, observa-se o quanto a internet integra a cadeia de suprimentos e de 

valores entre as empresas e as redes sociais se aliando como fonte de comunicação  e 

formação dos colaboradores; ademais, disseminando alternativas e compromissos das 

organizações para com ações na perspectiva da sustentabilidade (ISE, 2007). Dessa 

forma, considera-se que o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) deve ser 

uma constante na busca por práticas mais ambientáveis.  
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APÊNDICE – B 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

 

Caro Colega: O presente Estudo tem como objetivo principal levantar questões sobre a 

Sustentabilidade com a intenção de apreender as crenças de graduandos em 

Administração da UFRN. Agradecemos, antecipadamente, sua colaboração e reiteramos 

a importância de contar com a sua opinião sobre as questões a seguir, respondendo o 

Questionário: 

1. Idade: __________   

2. Sexo: F (   )   M (   )   

3. Estado civil: ___________________ 

4. Número de filhos e/ou dependentes (se for o caso): _________________________ 

5. Período que está cursando: 1º (   )   2º (   )    3º (   )    4º (   )    5º  (   )    6º (   )    7º (   )    

8º (   )    9º (   )    10º (   ) 

6. Turno: Matutino (   )   Noturno (   ) 

7. Naturalidade: ______________________________________________ 

8. Cidade onde reside:__________________________________________ 

9. Bairro onde reside: _________________________________________________ 

10. Marque a alternativa correspondente a sua atual situação: Estuda (   ) Trabalha (   )   

Estuda e Trabalha (   ) 

11. Cite em ordem decrescente de importância 4 características de uma empresa que tem 

práticas sustentáveis: 

1.  ______________________________         2. ______________________________     

3.  ______________________________         4. ______________________________     

 

12. INSTRUÇÕES PARA O QUESTIONÁRIO NORMATIVO 

12.1 Leia atentamente os enunciados sobre a sustentabilidade e marquem com um X 

seus respectivos graus de concordância ou não com os mesmos; 

12.2 Marcará Totalmente em Desacordo (TD) para aqueles enunciados que não 

correspondem totalmente as suas opiniões sobre a sustentabilidade; 
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12.3 Marcará Desacordo (D) para aqueles enunciados que não correspondem as suas 

opiniões sobre a sustentabilidade; 

12.4 Marcará Indeciso (IND) para aqueles enunciados que está indeciso de suas 

opiniões sobre a sustentabilidade; 

12.5 Marcará Acordo (A) para aqueles enunciados que correspondem as suas opiniões 

sobre a sustentabilidade; 

12.6 Marcará Totalmente em Acordo (TA) para aqueles enunciados que correspondam 

totalmente as suas opiniões sobre a sustentabilidade; 

12.7 Neste Questionário Normativo não existem acertos nem erros. Leve em conta que 

se trata de marcar o grau de concordância ou não, o que refletirá nas suas opiniões sobre 

o grau de relação com cada enunciado e com as suas opiniões a respeito da 

sustentabilidade. 

12.8 Marque somente um grau por enunciado. Leve o tempo que considerar necessário. 

Portanto, se compreendeu a 

forma de responder o Questionário Normativo, pode começar. Atenção para a legenda: 

Total Desacordo (TD) – Desacordo (D) – Indeciso (IND) – Acordo (A) – Total 

Acordo (TA) 
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QUESTIONÁRIO NORMATIVO – SUSTENTABILIDADE  
 

LEGENDA: Total Desacordo (TD) – Desacordo (D) – Indeciso (IND) – Acordo (A) 
– Total Acordo (TA) 

 
                                        ENUNCIADOS TD D IND A TA 
1 Creio que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nos níveis das 

políticas governamentais nacionais e internacionais. 
TD D IND A TA 

2 Considero que a sustentabilidade se desenvolve na família e no ambiente de 
trabalho de forma a melhorar as condições sociais a fim de promover a 
responsabilidade social. 

TD D IND A TA 

3 Penso que os mercados financeiros em níveis nacional e internacional são os 
cenários fundamentais onde se desenvolve a sustentabilidade. 

TD D IND A TA 

4 Acredito que sustentabilidade preferencialmente se desenvolve nas áreas 
naturais e ecossistemas protegidos, o que favorece a sua preservação e 
restauração. 

TD D IND A TA 

5 Entendo que a sustentabilidade se desenvolve preferencialmente nas 
instituições educacionais. 

TD D IND A TA 

6 Considero que a finalidade da sustentabilidade é favorecer a criação de leis 
que orientem o desenvolvimento político da sociedade e consolide a 
democracia. 

TD D IND A TA 

7 Penso que o objetivo da sustentabilidade é combater a desigualdade social 
geradora da pobreza, favorecer a inclusão social, a igualdade de gêneros e 
preservar a diversidade sexual. 

TD D IND A TA 

8 Acredito que a finalidade da sustentabilidade é promover o aumento da 
renda e do poder de compra, a expansão dos negócios e o crescimento dos 
mercados financeiros de forma a tornar a economia mais forte. 

TD D IND A TA 

9 Entendo que a finalidade da sustentabilidade é promover a preservação e a 
conservação da diversidade biológica natural necessária para o 
desenvolvimento do meio ambiente. 

TD D IND A TA 

10 Creio que o objetivo da sustentabilidade é promover novas estratégias 
educacionais para conscientizar a população sobre a importância do meio 
ambiente e da redução do consumo. 

TD D IND A TA 

11 Penso que a sustentabilidade se dirige à criação de legislações que 
promovam políticas, tanto à população quanto às empresas, capazes de 
favorecerem o crescimento da sociedade. 

TD D IND A TA 

12 Acredito que a sustentabilidade se orienta a proporcionar o incentivo à 
liberdade de escolha, a proteção dos direitos, ao lazer e aos programas 
sociais que favorecem a saúde e a qualidade de vida. 

TD D IND A TA 

13 Entendo que a sustentabilidade tem como meta a estabilidade econômica dos 
países o que os tornam mais respeitados em nível internacional e favorece 
sua ascensão no comércio exterior. 

TD D IND A TA 

14 Creio que o controle e a recuperação de áreas naturais degradas são metas 
necessárias da sustentabilidade à preservação ambiental. 

TD D IND A TA 

15 Considero que a sustentabilidade deve ampliar e integrar as instituições de 
ensino e pesquisa e favorecer o avanço científico e tecnológico. 

TD D IND A TA 

16 Acredito que são os projetos políticos as vias mais importantes para o 
desenvolvimento da sustentabilidade. 

TD D IND A TA 

17 Entendo que a melhoria contínua das condições habitacionais, de 
saneamento básico e de segurança pública que favorecem condições sociais 
mais dignas à população é a via para se desenvolver a sustentabilidade. 

TD D IND A TA 

18 Creio que a criação de normas financeiras nacionais é a via para se 
promover a sustentabilidade da economia internacional. 

TD D IND A TA 

19 Considero que o controle e o combate às emissões de gases poluentes, as 
queimadas e os incêndios florestais são as vias fundamentais para garantir a 
sustentabilidade. 

TD D IND A TA 

20 Penso que a educação é a via para se desenvolver a sustentabilidade. TD D IND A TA 
21 Entendo que a sustentabilidade é uma condição necessária para o 

empreendimento de políticas e leis rigorosas para se combater a corrupção 
TD D IND A TA 
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que fragiliza o desenvolvimento de programas políticos. 
22 Creio que a sustentabilidade deve controlar o crescimento populacional e 

promover qualificação de mão-de-obra especializada a fim de favorecer a 
inserção da população na sociedade. 

TD D IND A TA 

23 Considero que a sustentabilidade deve expandir as políticas de empréstimos 
fazendo com que as economias nacionais se fortaleçam e consigam maior 
visibilidade e espaço nas discussões econômicas internacionais. 

TD D IND A TA 

24 Penso que a sustentabilidade deve combater às contaminações dos lençóis 
freáticos, às péssimas condições do ar e o aquecimento global, condições 
necessárias à sobrevivência da população. 

TD D IND A TA 

25 Acredito que a sustentabilidade deve promover o ensino-aprendizagem e a 
ampliação de conhecimentos a fim de proporcionar uma educação melhor às 
gerações presente e futura. 

TD D IND A TA 

 
LEGENDA: Total Desacordo (TD) – Desacordo (D) – Indeciso (IND) – Acordo (A) 

– Total Acordo (TA) 
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APÊNDICE - C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na tabela 1, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

1º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado do 

questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,63; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 1 item em teste de 25 itens 
 

  Item I Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 4 86 0,72 13,36 0,5184 178,4896 9,6192 
2 4 80 0,72 7,36 0,5184 54,1696 5,2992 
3 2 65 -1,28 -7,64 1,6384 58,3696 9,7792 
4 2 80 -1,28 7,36 1,6384 54,1696 -9,4208 
5 4 87 0,72 14,36 0,5184 206,2096 10,3392 
6 2 66 -1,28 -6,64 1,6384 44,0896 8,4992 
7 4 82 0,72 9,36 0,5184 87,6096 6,7392 
8 2 58 -1,28 -14,64 1,6384 214,3296 18,7392 
9 4 77 0,72 4,36 0,5184 19,0096 3,1392 

10 4 85 0,72 12,36 0,5184 152,7696 8,8992 
11 4 86 0,72 13,36 0,5184 178,4896 9,6192 
12 2 59 -1,28 -13,64 1,6384 186,0496 17,4592 
13 3 66 -0,28 -6,64 0,0784 44,0896 1,8592 
14 3 63 -0,28 -9,64 0,0784 92,9296 2,6992 
15 3 58 -0,28 -14,64 0,0784 214,3296 4,0992 
16 3 85 -0,28 12,36 0,0784 152,7696 -3,4608 
17 4 62 0,72 -10,64 0,5184 113,2096 -7,6608 
18 3 67 -0,28 -5,64 0,0784 31,8096 1,5792 
19 4 86 0,72 13,36 0,5184 178,4896 9,6192 
20 4 75 0,72 2,36 0,5184 5,5696 1,6992 
21 3 54 -0,28 -18,64 0,0784 347,4496 5,2192 
22 3 64 -0,28 -8,64 0,0784 74,6496 2,4192 
23 3 60 -0,28 -12,64 0,0784 159,7696 3,5392 
24 4 83 0,72 10,36 0,5184 107,3296 7,4592 
25 4 82 0,72 9,36 0,5184 87,6096 6,7392 

Soma 82 1816 4,88E-15 -1,4211E-14 15,04 3043,76 134,52 
Média 3,28 72,64           

                
sx 0,78 sy 11,03         

rxy 0,63             
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Na tabela 2, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

2º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado do 

questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,58; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 2 item em teste de 25 itens 
 

  Item 2 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 1 54 -1,92 -18 3,6864 324 34,56 
2 4 84 1,08 12 1,1664 144 12,96 
3 2 65 -0,92 -7 0,8464 49 6,44 
4 2 78 -0,92 6 0,8464 36 -5,52 
5 4 87 1,08 15 1,1664 225 16,2 
6 2 66 -0,92 -6 0,8464 36 5,52 
7 4 78 1,08 6 0,8464 36 6,48 
8 1 48 -1,92 -24 3,6864 576 46,08 
9 4 77 1,08 5 1,1664 25 5,4 

10 3 79 0,08 7 0,0064 49 0,56 
11 4 83 1,08 11 1,1664 121 11,88 
12 2 59 -0,92 -13 0,8464 169 11,96 
13 3 66 0,08 -6 0,0064 36 -0,48 
14 4 85 1,08 13 1,1664 169 14,04 
15 2 58 -0,92 -14 0,8464 196 12,88 
16 3 85 0,08 13 0,0064 169 1,04 
17 4 62 1,08 -10 1,1664 100 -10,8 
18 3 67 0,08 -5 0,0064 25 -0,4 
19 2 86 -0,92 14 0,8464 196 -12,88 
20 4 78 1,08 6 1,1664 36 6,48 
21 3 59 0,08 -13 0,0064 169 -1,04 
22 2 66 -0,92 -6 0,8464 36 5,52 
23 3 68 0,08 -4 0,0064 16 -0,32 
24 4 80 1,08 8 1,1664 64 8,64 
25 3 82 0,08 10 0,0064 100 0,8 

Soma 73 1800 1,78E-15 0,0000E+00 29,6736 3102,00 176,00 
Média 2,92 72           

                
sx 1,09 sy 11,14         

rxy 0,58             
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Na tabela 3, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

3º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado do 

questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,62; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 3 item em teste de 25 itens 
 

  Item 3 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 2 61 -1 -11,28 1 127,2384 11,28 
2 3 72 0 -0,28 0 0,0784 0 
3 4 72 1 -0,28 1 0,0784 -0,28 
4 4 86 1 13,72 1 188,2384 13,72 
5 4 87 1 14,72 1 216,6784 14,72 
6 2 66 -1 -6,28 1 39,4384 6,28 
7 3 79 0 6,72 7 45,1584 0 
8 2 63 -1 -9,28 1 86,1184 9,28 
9 4 72 1 -0,28 1 0,0784 -0,28 

10 4 79 1 6,72 1 45,1584 6,72 
11 4 74 1 1,72 1 2,9584 1,72 
12 2 59 -1 -13,28 1 176,3584 13,28 
13 3 57 0 -15,28 0 233,4784 0 
14 3 82 0 9,72 0 94,4784 0 
15 2 61 -1 -11,28 1 127,2384 11,28 
16 0 56 -3 -16,28 9 265,0384 48,84 
17 4 86 1 13,72 1 188,2384 13,72 
18 1 69 -2 -3,28 4 10,7584 6,56 
19 2 78 -1 5,72 1 32,7184 -5,72 
20 4 83 1 10,72 1 114,9184 10,72 
21 3 59 0 -13,28 0 176,3584 0 
22 4 84 1 11,72 1 137,3584 11,72 
23 3 68 0 -4,28 0 18,3184 0 
24 4 75 1 2,72 1 7,3984 2,72 
25 4 79 1 6,72 1 45,1584 6,72 

Soma 75 1807 0,00E+00 -2,8422E-14 37 2379,04 183,00 
Média 3 72,28           

                
sx 1,22 sy 9,76         

rxy 0,62             
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Na tabela 4, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

4º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado do 

questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,63; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 4 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 

4 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 2 57 -1,08 -14,48 1,1664 209,6704 15,6384 
2 4 91 0,92 19,52 0,8464 381,0304 17,9584 
3 4 72 0,92 0,52 0,8464 0,2704 0,4784 
4 3 86 -0,08 14,52 0,0064 210,8304 -1,1616 
5 4 87 0,92 15,52 0,8464 240,8704 14,2784 
6 2 66 -1,08 -5,48 1,1664 30,0304 5,9184 
7 3 62 -0,08 -9,48 0,0064 89,8704 0,7584 
8 1 63 -2,08 -8,48 4,3264 71,9104 17,6384 
9 4 87 0,92 15,52 0,8464 240,8704 14,2784 

10 3 66 -0,08 -5,48 0,0064 30,0304 0,4384 
11 4 78 0,92 6,52 0,8464 42,5104 5,9984 
12 2 56 -1,08 -15,48 1,1664 239,6304 16,7184 
13 3 55 -0,08 -16,48 0,0064 271,5904 1,3184 
14 4 82 0,92 10,52 0,8464 110,6704 9,6784 
15 2 69 -1,08 -2,48 1,1664 6,1504 2,6784 
16 2 56 -1,08 -15,48 1,1664 239,6304 16,7184 
17 4 86 0,92 14,52 0,8464 210,8304 13,3584 
18 3 58 -0,08 -13,48 0,0064 181,7104 1,0784 
19 1 55 -2,08 -16,48 4,3264 271,5904 34,2784 
20 4 74 0,92 2,52 0,8464 6,3504 2,3184 
21 3 59 -0,08 -12,48 0,0064 155,7504 0,9984 
22 4 84 0,92 12,52 0,8464 156,7504 11,5184 
23 4 83 0,92 11,52 0,8464 132,7104 10,5984 
24 3 75 -0,08 3,52 0,0064 12,3904 -0,2816 
25 4 80 0,92 8,52 0,8464 72,5904 7,8384 

Soma 77 1787 -1,78E-15 -9,9476E-14 30,8336 3616,24 221,04 
Média 3,08 71,48           

                
sx 1,11 sy 12,03         

rxy 0,66             
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Na tabela 5, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

5º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado do 

questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,63; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 5 item em teste de 25 itens 
 

  Item 5 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 3 57 0 -13,52 0 182,7904 0 
2 4 91 1 20,48 1 419,4304 20,48 
3 4 72 1 1,48 1 2,1904 1,48 
4 3 86 0 15,48 0 239,6304 0 
5 2 87 -1 16,48 1 271,5904 -16,48 
6 4 81 1 10,48 1 109,8304 10,48 
7 3 62 0 -8,52 7 72,5904 0 
8 1 55 -2 -15,52 4 240,8704 31,04 
9 4 87 1 16,48 1 271,5904 16,48 

10 3 66 0 -4,52 0 20,4304 0 
11 4 78 1 7,48 1 55,9504 7,48 
12 1 56 -2 -14,52 4 210,8304 29,04 
13 3 55 0 -15,52 0 240,8704 0 
14 4 82 1 11,48 1 131,7904 11,48 
15 2 69 -1 -1,52 1 2,3104 1,52 
16 2 56 -1 -14,52 1 210,8304 14,52 
17 4 86 1 15,48 1 239,6304 15,48 
18 3 58 0 -12,52 0 156,7504 0 
19 1 55 -2 -15,52 4 240,8704 31,04 
20 4 74 1 3,48 1 12,1104 3,48 
21 3 59 0 -11,52 0 132,7104 0 
22 2 53 -1 -17,52 1 306,9504 17,52 
23 4 83 1 12,48 1 155,7504 12,48 
24 3 75 0 4,48 0 20,0704 0 
25 4 80 1 9,48 1 89,8704 9,48 

Soma 75 1763 0,00E+00 9,9476E-14 33 4038,24 217,00 
Média 3 70,52           

                
sx 1,15 sy 12,71         

rxy 0,59             
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Na tabela 6, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

6º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado do 

questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,67; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 6 item em teste de 25 itens 
 

  Item 6 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 2 57 -0,96 -14,6 0,9216 213,16 14,016 
2 4 91 1,04 19,4 1,0816 376,36 20,176 
3 4 72 1,04 0,4 1,0816 0,16 0,416 
4 3 86 0,04 14,4 0,0016 207,36 0,576 
5 2 87 -0,96 15,4 0,9216 237,16 -14,784 
6 4 81 1,04 9,4 1,0816 88,36 9,776 
7 4 89 1,04 17,4 1,0816 302,76 18,096 
8 1 55 -1,96 -16,6 3,8416 275,56 32,536 
9 4 87 1,04 15,4 1,0816 237,16 16,016 

10 3 66 0,04 -5,6 0,0016 31,36 -0,224 
11 4 78 1,04 6,4 1,0816 40,96 6,656 
12 1 56 -1,96 -15,6 3,8416 243,36 30,576 
13 2 55 -0,96 -16,6 0,9216 275,56 15,936 
14 4 82 1,04 10,4 1,0816 108,16 10,816 
15 3 69 0,04 -2,6 0,0016 6,76 -0,104 
16 2 56 -0,96 -15,6 0,9216 243,36 14,976 
17 4 86 1,04 14,4 1,0816 207,36 14,976 
18 3 58 0,04 -13,6 0,0016 184,96 -0,544 
19 1 55 -1,96 -16,6 3,8416 275,56 32,536 
20 4 74 1,04 2,4 1,0816 5,76 2,496 
21 3 59 0,04 -12,6 0,0016 158,76 -0,504 
22 2 53 -0,96 -18,6 0,9216 345,96 17,856 
23 3 83 0,04 11,4 0,0016 129,96 0,456 
24 3 75 0,04 3,4 0,0016 11,56 0,136 
25 4 80 1,04 8,4 1,0816 70,56 8,736 

Soma 74 1790 0,00E+00 1,4211E-13 32,8784 4278,00 251,60 
Média 2,96 71,6           

                
sx 1,15 sy 13,08         

rxy 0,67             
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Na tabela 7, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

7º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado do 

questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,58; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 7 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 

7 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 2 57 -0,76 -12,56 0,5776 157,7536 9,5456 
2 3 91 0,24 21,44 0,0576 459,6736 5,1456 
3 4 70 1,24 0,44 1,5376 0,1936 0,5456 
4 4 86 1,24 16,44 1,5376 270,2736 20,3856 
5 3 84 0,24 14,44 0,0576 208,5136 3,4656 
6 4 81 1,24 11,44 1,5376 130,8736 14,1856 
7 2 89 -0,76 19,44 0,5776 377,9136 -14,7744 
8 1 61 -1,76 -8,56 3,0976 73,2736 15,0656 
9 4 80 1,24 10,44 1,5376 108,9936 12,9456 

10 3 66 0,24 -3,56 0,0576 12,6736 -0,8544 
11 4 76 1,24 6,44 1,5376 41,4736 7,9856 
12 1 56 -1,76 -13,56 3,0976 183,8736 23,8656 
13 0 58 -2,76 -11,56 7,6176 133,6336 31,9056 
14 4 77 1,24 7,44 1,5376 55,3536 9,2256 
15 3 69 0,24 -0,56 0,0576 0,3136 -0,1344 
16 2 56 -0,76 -13,56 0,5776 183,8736 10,3056 
17 4 79 1,24 9,44 1,5376 89,1136 11,7056 
18 3 58 0,24 -11,56 0,0576 133,6336 -2,7744 
19 1 55 -1,76 -14,56 3,0976 211,9936 25,6256 
20 4 74 1,24 4,44 1,5376 19,7136 5,5056 
21 3 59 0,24 -10,56 0,0576 111,5136 -2,5344 
22 2 63 -0,76 -6,56 0,5776 43,0336 4,9856 
23 1 57 -1,76 -12,56 3,0976 157,7536 22,1056 
24 3 60 0,24 -9,56 0,0576 91,3936 -2,2944 
25 4 77 1,24 7,44 1,5376 55,3536 9,2256 

Soma 69 1739 5,33E-15 -5,6843E-14 42,9824 3312,16 220,36 
Média 2,76 69,56           

                
sx 1,31 sy 11,51         

rxy 0,58             
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Na tabela 8, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

8º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado do 

questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,71; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 8 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 

8 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 2 64 -0,88 -7,72 0,7744 59,5984 6,7936 
2 3 91 0,12 19,28 0,0144 371,7184 2,3136 
3 4 82 1,12 10,28 1,2544 105,6784 11,5136 
4 4 75 1,12 3,28 1,2544 10,7584 3,6736 
5 4 84 1,12 12,28 1,2544 150,7984 13,7536 
6 2 63 -0,88 -8,72 0,7744 76,0384 7,6736 
7 2 70 -0,88 -1,72 0,7744 2,9584 1,5136 
8 1 61 -1,88 -10,72 3,5344 114,9184 20,1536 
9 4 80 1,12 8,28 1,2544 68,5584 9,2736 

10 3 66 0,12 -5,72 0,0144 32,7184 -0,6864 
11 4 87 1,12 15,28 1,2544 233,4784 17,1136 
12 1 56 -1,88 -15,72 3,5344 247,1184 29,5536 
13 2 58 -0,88 -13,72 0,7744 188,2384 12,0736 
14 4 77 1,12 5,28 1,2544 27,8784 5,9136 
15 3 69 0,12 -2,72 0,0144 7,3984 -0,3264 
16 2 66 -0,88 -5,72 0,7744 32,7184 5,0336 
17 3 79 0,12 7,28 0,0144 52,9984 0,8736 
18 3 58 0,12 -13,72 0,0144 188,2384 -1,6464 
19 1 61 -1,88 -10,72 3,5344 114,9184 20,1536 
20 4 79 1,12 7,28 1,2544 52,9984 8,1536 
21 4 89 1,12 17,28 1,2544 298,5984 19,3536 
22 3 63 0,12 -8,72 0,0144 76,0384 -1,0464 
23 2 57 -0,88 -14,72 0,7744 216,6784 12,9536 
24 3 70 0,12 -1,72 0,0144 2,9584 -0,2064 
25 4 88 1,12 16,28 1,2544 265,0384 18,2336 

Soma 72 1793 2,66E-15 2,8422E-14 32,8656 2999,04 222,16 
Média 2,88 71,72           

                
sx 1,15 sy 10,95         

rxy 0,71             
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Na tabela 9, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

9º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado do 

questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,62; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 9 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 

9 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 2 58 -0,84 -12,04 0,7056 144,9616 10,1136 
2 3 88 0,16 17,96 0,0256 322,5616 2,8736 
3 4 82 1,16 11,96 1,3456 143,0416 13,8736 
4 3 68 0,16 -2,04 0,0256 4,1616 -0,3264 
5 4 84 1,16 13,96 1,3456 194,8816 16,1936 
6 3 63 0,16 -7,04 0,0256 49,5616 -1,1264 
7 2 75 -0,84 4,96 0,7056 24,6016 -4,1664 
8 2 61 -0,84 -9,04 0,7056 81,7216 7,5936 
9 4 76 1,16 5,96 1,3456 35,5216 6,9136 

10 2 66 -0,84 -4,04 0,7056 16,3216 3,3936 
11 4 87 1,16 16,96 1,3456 287,6416 19,6736 
12 1 59 -1,84 -11,04 3,3856 121,8816 20,3136 
13 2 58 -0,84 -12,04 0,7056 144,9616 10,1136 
14 3 77 0,16 6,96 0,0256 48,4416 1,1136 
15 4 65 1,16 -5,04 1,3456 25,4016 -5,8464 
16 2 66 -0,84 -4,04 0,7056 16,3216 3,3936 
17 3 79 0,16 8,96 0,0256 80,2816 1,4336 
18 3 64 0,16 -6,04 0,0256 36,4816 -0,9664 
19 3 61 0,16 -9,04 0,0256 81,7216 -1,4464 
20 4 79 1,16 8,96 1,3456 80,2816 10,3936 
21 1 57 -1,84 -13,04 3,3856 170,0416 23,9936 
22 2 63 -0,84 -7,04 0,7056 49,5616 5,9136 
23 2 57 -0,84 -13,04 0,7056 170,0416 10,9536 
24 4 70 1,16 -0,04 1,3456 0,0016 -0,0464 
25 4 88 1,16 17,96 1,3456 322,5616 20,8336 

Soma 71 1751 3,55E-15 -1,5632E-13 29,6544 2652,96 175,16 
Média 2,84 70,04           

                
sx 1,09 sy 10,30         

rxy 0,62             
 



 

 

252

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na tabela 10, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

10º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,73; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 10 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
10 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 2 58 -0,84 -11,16 0,7056 124,5456 9,3744 
2 4 88 1,16 18,84 1,3456 354,9456 21,8544 
3 4 82 1,16 12,84 1,3456 164,8656 14,8944 
4 3 58 0,16 -11,16 0,0256 124,5456 -1,7856 
5 4 83 1,16 13,84 1,3456 191,5456 16,0544 
6 1 55 -1,84 -14,16 3,3856 200,5056 26,0544 
7 2 58 -0,84 -11,16 0,7056 124,5456 9,3744 
8 2 61 -0,84 -8,16 0,7056 66,5856 6,8544 
9 4 84 1,16 14,84 1,3456 220,2256 17,2144 

10 3 71 0,16 1,84 0,0256 3,3856 0,2944 
11 4 91 1,16 21,84 1,3456 476,9856 25,3344 
12 1 55 -1,84 -14,16 3,3856 200,5056 26,0544 
13 2 58 -0,84 -11,16 0,7056 124,5456 9,3744 
14 3 72 0,16 2,84 0,0256 8,0656 0,4544 
15 4 68 1,16 -1,16 1,3456 1,3456 -1,3456 
16 2 66 -0,84 -3,16 0,7056 9,9856 2,6544 
17 3 58 0,16 -11,16 0,0256 124,5456 -1,7856 
18 4 64 1,16 -5,16 1,3456 26,6256 -5,9856 
19 3 70 0,16 0,84 0,0256 0,7056 0,1344 
20 4 84 1,16 14,84 1,3456 220,2256 17,2144 
21 1 57 -1,84 -12,16 3,3856 147,8656 22,3744 
22 2 63 -0,84 -6,16 0,7056 37,9456 5,1744 
23 2 57 -0,84 -12,16 0,7056 147,8656 10,2144 
24 3 78 0,16 8,84 0,0256 78,1456 1,4144 
25 4 90 1,16 20,84 1,3456 434,3056 24,1744 

Soma 71 1729 3,55E-15 8,5265E-14 33,6544 3615,36 255,64 
Média 2,84 69,16           

                
sx 1,16 sy 12,03         

rxy 0,73             
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Na tabela 11, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

1º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado do 

questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,63; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 11 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
11 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 3 58 0,12 -8,56 0,0144 73,2736 -1,0272 
2 1 55 -1,88 -11,56 3,5344 133,6336 21,7328 
3 4 82 1,12 15,44 1,2544 238,3936 17,2928 
4 4 58 1,12 -8,56 1,2544 73,2736 -9,5872 
5 4 83 1,12 16,44 1,2544 270,2736 18,4128 
6 1 55 -1,88 -11,56 3,5344 133,6336 21,7328 
7 2 63 -0,88 -3,56 0,7744 12,6736 3,1328 
8 2 61 -0,88 -5,56 0,7744 30,9136 4,8928 
9 4 78 1,12 11,44 1,2544 130,8736 12,8128 

10 3 59 0,12 -7,56 0,0144 57,1536 -0,9072 
11 4 75 1,12 8,44 1,2544 71,2336 9,4528 
12 1 55 -1,88 -11,56 3,5344 133,6336 21,7328 
13 2 58 -0,88 -8,56 0,7744 73,2736 7,5328 
14 3 77 0,12 10,44 0,0144 108,9936 1,2528 
15 4 68 1,12 1,44 1,2544 2,0736 1,6128 
16 3 77 0,12 10,44 0,0144 108,9936 1,2528 
17 3 65 0,12 -1,56 0,0144 2,4336 -0,1872 
18 4 64 1,12 -2,56 1,2544 6,5536 -2,8672 
19 3 72 0,12 5,44 0,0144 29,5936 0,6528 
20 4 84 1,12 17,44 1,2544 304,1536 19,5328 
21 1 57 -1,88 -9,56 3,5344 91,3936 17,9728 
22 3 63 0,12 -3,56 0,0144 12,6736 -0,4272 
23 2 54 -0,88 -12,56 0,7744 157,7536 11,0528 
24 4 78 1,12 11,44 1,2544 130,8736 12,8128 
25 3 65 0,12 -1,56 0,0144 2,4336 -0,1872 

Soma 72 1664 2,66E-15 -5,6843E-14 34,8656 2390,16 189,68 
Média 2,88 66,56           

                
sx 1,18 sy 9,78         

rxy 0,66             
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Na tabela 12, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

12º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,77; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 12 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
12 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 3 70 0,08 -3,04 0,0064 9,2416 -0,2432 
2 1 55 -1,92 -18,04 3,6864 325,4416 34,6368 
3 3 85 0,08 11,96 0,0064 143,0416 0,9568 
4 4 95 1,08 21,96 1,1664 482,2416 23,7168 
5 4 83 1,08 9,96 1,1664 99,2016 10,7568 
6 2 55 -0,92 -18,04 0,8464 325,4416 16,5968 
7 3 73 0,08 -0,04 0,0064 0,0016 -0,0032 
8 1 56 -1,92 -17,04 3,6864 290,3616 32,7168 
9 4 83 1,08 9,96 1,1664 99,2016 10,7568 

10 3 72 0,08 -1,04 0,0064 1,0816 -0,0832 
11 1 51 -1,92 -22,04 3,6864 485,7616 42,3168 
12 1 55 -1,92 -18,04 3,6864 325,4416 34,6368 
13 4 58 1,08 -15,04 1,1664 226,2016 -16,2432 
14 3 69 0,08 -4,04 0,0064 16,3216 -0,3232 
15 4 87 1,08 13,96 1,1664 194,8816 15,0768 
16 3 77 0,08 3,96 0,0064 15,6816 0,3168 
17 3 71 0,08 -2,04 0,0064 4,1616 -0,1632 
18 4 94 1,08 20,96 1,1664 439,3216 22,6368 
19 3 72 0,08 -1,04 0,0064 1,0816 -0,0832 
20 4 84 1,08 10,96 1,1664 120,1216 11,8368 
21 1 57 -1,92 -16,04 3,6864 257,2816 30,7968 
22 4 85 1,08 11,96 1,1664 143,0416 12,9168 
23 2 54 -0,92 -19,04 0,8464 362,5216 17,5168 
24 4 92 1,08 18,96 1,1664 359,4816 20,4768 
25 4 93 1,08 19,96 1,1664 398,4016 21,5568 

Soma 73 1826 1,78E-15 -1,5632E-13 38,8336 5124,96 343,08 
Média 2,92 73,04           

                
sx 1,25 sy 14,32         

rxy 0,77             
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Na tabela 13, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

13º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,73; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 13 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
13 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 3 64 0,08 -10,44 0,0064 108,9936 -0,8352 
2 2 55 -0,92 -19,44 0,8464 377,9136 17,8848 
3 1 79 -1,92 4,56 3,6864 20,7936 -8,7552 
4 4 86 1,08 11,56 1,1664 133,6336 12,4848 
5 3 62 0,08 -12,44 0,0064 154,7536 -0,9952 
6 1 55 -1,92 -19,44 3,6864 377,9136 37,3248 
7 3 65 0,08 -9,44 0,0064 89,1136 -0,7552 
8 4 92 1,08 17,56 1,1664 308,3536 18,9648 
9 4 94 1,08 19,56 1,1664 382,5936 21,1248 

10 4 88 1,08 13,56 1,1664 183,8736 14,6448 
11 2 60 -0,92 -14,44 0,8464 208,5136 13,2848 
12 1 55 -1,92 -19,44 3,6864 377,9136 37,3248 
13 4 78 1,08 3,56 1,1664 12,6736 3,8448 
14 3 63 0,08 -11,44 0,0064 130,8736 -0,9152 
15 4 93 1,08 18,56 1,1664 344,4736 20,0448 
16 0 56 -2,92 -18,44 8,5264 340,0336 53,8448 
17 3 71 0,08 -3,44 0,0064 11,8336 -0,2752 
18 4 94 1,08 19,56 1,1664 382,5936 21,1248 
19 3 68 0,08 -6,44 0,0064 41,4736 -0,5152 
20 4 84 1,08 9,56 1,1664 91,3936 10,3248 
21 1 57 -1,92 -17,44 3,6864 304,1536 33,4848 
22 3 70 0,08 -4,44 0,0064 19,7136 -0,3552 
23 4 87 1,08 12,56 1,1664 157,7536 13,5648 
24 4 92 1,08 17,56 1,1664 308,3536 18,9648 
25 4 93 1,08 18,56 1,1664 344,4736 20,0448 

Soma 73 1861 1,78E-15 5,6843E-14 44,8336 5214,16 354,88 
Média 2,92 74,44           

                
sx 1,34 sy 14,44         

rxy 0,73             
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Na tabela 14, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

14º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,55; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 14 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
14 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 2 64 -0,72 -10,64 0,5184 113,2096 7,6608 
2 1 55 -1,72 -19,64 2,9584 385,7296 33,7808 
3 1 79 -1,72 4,36 2,9584 19,0096 -7,4992 
4 3 86 0,28 11,36 0,0784 129,0496 3,1808 
5 3 58 0,28 -16,64 0,0784 276,8896 -4,6592 
6 1 58 -1,72 -16,64 2,9584 276,8896 28,6208 
7 3 68 0,28 -6,64 0,0784 44,0896 -1,8592 
8 4 87 1,28 12,36 1,6384 152,7696 15,8208 
9 3 94 0,28 19,36 0,0784 374,8096 5,4208 

10 4 88 1,28 13,36 1,6384 178,4896 17,1008 
11 2 60 -0,72 -14,64 0,5184 214,3296 10,5408 
12 1 59 -1,72 -15,64 2,9584 244,6096 26,9008 
13 1 78 -1,72 3,36 2,9584 11,2896 -5,7792 
14 3 67 0,28 -7,64 0,0784 58,3696 -2,1392 
15 4 93 1,28 18,36 1,6384 337,0896 23,5008 
16 2 56 -0,72 -18,64 0,5184 347,4496 13,4208 
17 2 71 -0,72 -3,64 0,5184 13,2496 2,6208 
18 4 94 1,28 19,36 1,6384 374,8096 24,7808 
19 4 68 1,28 -6,64 1,6384 44,0896 -8,4992 
20 3 84 0,28 9,36 0,0784 87,6096 2,6208 
21 2 57 -0,72 -17,64 0,5184 311,1696 12,7008 
22 4 70 1,28 -4,64 1,6384 21,5296 -5,9392 
23 4 87 1,28 12,36 1,6384 152,7696 15,8208 
24 3 92 0,28 17,36 0,0784 301,3696 4,8608 
25 4 93 1,28 18,36 1,6384 337,0896 23,5008 

Soma 68 1866 -7,11E-15 0,0000E+00 37,9616 4807,76 236,48 
Média 2,72 74,64           

                
sx 1,23 sy 13,87         

rxy 0,55             
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Na tabela 15, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

15º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,69; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 15 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
15 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 2 64 -0,76 -10,44 0,5776 108,9936 7,9344 
2 2 55 -0,76 -19,44 0,5776 377,9136 14,7744 
3 2 79 -0,76 4,56 0,5776 20,7936 -3,4656 
4 4 86 1,24 11,56 1,5376 133,6336 14,3344 
5 4 58 1,24 -16,44 1,5376 270,2736 -20,3856 
6 1 58 -1,76 -16,44 3,0976 270,2736 28,9344 
7 3 68 0,24 -6,44 0,0576 41,4736 -1,5456 
8 3 87 0,24 12,56 0,0576 157,7536 3,0144 
9 3 94 0,24 19,56 0,0576 382,5936 4,6944 

10 4 88 1,24 13,56 1,5376 183,8736 16,8144 
11 1 60 -1,76 -14,44 3,0976 208,5136 25,4144 
12 2 59 -0,76 -15,44 0,5776 238,3936 11,7344 
13 1 53 -1,76 -21,44 3,0976 459,6736 37,7344 
14 2 67 -0,76 -7,44 0,5776 55,3536 5,6544 
15 4 93 1,24 18,56 1,5376 344,4736 23,0144 
16 1 56 -1,76 -18,44 3,0976 340,0336 32,4544 
17 2 71 -0,76 -3,44 0,5776 11,8336 2,6144 
18 4 94 1,24 19,56 1,5376 382,5936 24,2544 
19 3 93 0,24 18,56 0,0576 344,4736 4,4544 
20 4 84 1,24 9,56 1,5376 91,3936 11,8544 
21 2 57 -0,76 -17,44 0,5776 304,1536 13,2544 
22 3 65 0,24 -9,44 0,0576 89,1136 -2,2656 
23 4 87 1,24 12,56 1,5376 157,7536 15,5744 
24 4 92 1,24 17,56 1,5376 308,3536 21,7744 
25 4 93 1,24 18,56 1,5376 344,4736 23,0144 

Soma 69 1861 5,33E-15 5,6843E-14 37,5024 5628,16 315,64 
Média 2,76 74,44           

                
sx 1,22 sy 15,00         

rxy 0,69             
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Na tabela 16, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

16º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,64; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 16 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
16 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 1 64 -1,68 -10,44 2,8224 108,9936 17,5392 
2 1 55 -1,68 -19,44 2,8224 377,9136 32,6592 
3 2 79 -0,68 4,56 0,4624 20,7936 -3,1008 
4 4 86 1,32 11,56 1,7424 133,6336 15,2592 
5 4 58 1,32 -16,44 1,7424 270,2736 -21,7008 
6 1 58 -1,68 -16,44 2,8224 270,2736 27,6192 
7 3 68 0,32 -6,44 0,1024 41,4736 -2,0608 
8 3 87 0,32 12,56 0,1024 157,7536 4,0192 
9 4 94 1,32 19,56 1,7424 382,5936 25,8192 

10 4 88 1,32 13,56 1,7424 183,8736 17,8992 
11 1 60 -1,68 -14,44 2,8224 208,5136 24,2592 
12 3 59 0,32 -15,44 0,1024 238,3936 -4,9408 
13 1 53 -1,68 -21,44 2,8224 459,6736 36,0192 
14 2 67 -0,68 -7,44 0,4624 55,3536 5,0592 
15 4 93 1,32 18,56 1,7424 344,4736 24,4992 
16 1 56 -1,68 -18,44 2,8224 340,0336 30,9792 
17 3 71 0,32 -3,44 0,1024 11,8336 -1,1008 
18 3 94 0,32 19,56 0,1024 382,5936 6,2592 
19 3 93 0,32 18,56 0,1024 344,4736 5,9392 
20 4 84 1,32 9,56 1,7424 91,3936 12,6192 
21 2 57 -0,68 -17,44 0,4624 304,1536 11,8592 
22 3 65 0,32 -9,44 0,1024 89,1136 -3,0208 
23 3 87 0,32 12,56 0,1024 157,7536 4,0192 
24 4 92 1,32 17,56 1,7424 308,3536 23,1792 
25 3 93 0,32 18,56 0,1024 344,4736 5,9392 

Soma 67 1861 -4,44E-15 5,6843E-14 38,3376 5628,16 295,52 
Média 2,68 74,44           

                
sx 1,24 sy 15,00         

rxy 0,64             
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Na tabela 17, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

17º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,78; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 17 item em teste de 25 itens 
 

  Item 17 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 1 64 -1,84 -11 3,3856 121 20,24 
2 2 55 -0,84 -20 0,7056 400 16,8 
3 2 79 -0,84 4 0,7056 16 -3,36 
4 4 86 1,16 11 1,3456 121 12,76 
5 4 79 1,16 4 1,3456 16 4,64 
6 1 58 -1,84 -17 3,3856 289 31,28 
7 4 88 1,16 13 1,3456 169 15,08 
8 3 72 0,16 -3 0,0256 9 -0,48 
9 4 94 1,16 19 1,3456 361 22,04 

10 4 93 1,16 18 1,3456 324 20,88 
11 1 56 -1,84 -19 3,3856 361 34,96 
12 4 77 1,16 2 1,3456 4 2,32 
13 1 53 -1,84 -22 3,3856 484 40,48 
14 2 66 -0,84 -9 0,7056 81 7,56 
15 4 90 1,16 15 1,3456 225 17,4 
16 1 59 -1,84 -16 3,3856 256 29,44 
17 4 84 1,16 9 1,3456 81 10,44 
18 3 69 0,16 -6 0,0256 36 -0,96 
19 3 91 0,16 16 0,0256 256 2,56 
20 4 86 1,16 11 1,3456 121 12,76 
21 2 61 -0,84 -14 0,7056 196 11,76 
22 2 75 -0,84 0 0,7056 0 0 
23 3 60 0,16 -15 0,0256 225 -2,4 
24 4 87 1,16 12 1,3456 144 13,92 
25 4 93 1,16 18 1,3456 324 20,88 

Soma 71 1875 3,55E-15 0,0000E+00 41,0144 4620,00 341,00 
Média 2,84 75           

                
sx 1,28 sy 13,59         

rxy 0,78             
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Na tabela 18, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

18º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,81; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 18 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
18 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 2 64 -0,88 -9,44 0,7744 89,1136 8,3072 
2 1 55 -1,88 -18,44 3,5344 340,0336 34,6672 
3 3 79 0,12 5,56 0,0144 30,9136 0,6672 
4 4 86 1,12 12,56 1,2544 157,7536 14,0672 
5 4 79 1,12 5,56 1,2544 30,9136 6,2272 
6 2 58 -0,88 -15,44 0,7744 238,3936 13,5872 
7 4 88 1,12 14,56 1,2544 211,9936 16,3072 
8 3 72 0,12 -1,44 0,0144 2,0736 -0,1728 
9 3 68 0,12 -5,44 0,0144 29,5936 -0,6528 

10 4 93 1,12 19,56 1,2544 382,5936 21,9072 
11 1 54 -1,88 -19,44 3,5344 377,9136 36,5472 
12 3 77 0,12 3,56 0,0144 12,6736 0,4272 
13 1 53 -1,88 -20,44 3,5344 417,7936 38,4272 
14 3 66 0,12 -7,44 0,0144 55,3536 -0,8928 
15 4 87 1,12 13,56 1,2544 183,8736 15,1872 
16 2 59 -0,88 -14,44 0,7744 208,5136 12,7072 
17 4 84 1,12 10,56 1,2544 111,5136 11,8272 
18 2 66 -0,88 -7,44 0,7744 55,3536 6,5472 
19 4 91 1,12 17,56 1,2544 308,3536 19,6672 
20 3 81 0,12 7,56 0,0144 57,1536 0,9072 
21 2 61 -0,88 -12,44 0,7744 154,7536 10,9472 
22 3 75 0,12 1,56 0,0144 2,4336 0,1872 
23 3 60 0,12 -13,44 0,0144 180,6336 -1,6128 
24 3 87 0,12 13,56 0,0144 183,8736 1,6272 
25 4 93 1,12 19,56 1,2544 382,5936 21,9072 

Soma 72 1836 2,66E-15 5,6843E-14 30,3856 4206,16 289,32 
Média 2,88 73,44           

                
sx 1,10 sy 12,97         

rxy 0,81             
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Na tabela 19, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

12º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,72; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 19 item em teste de 25 itens 
 

  Item 19 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 2 64 -0,8 -9,44 0,64 89,1136 7,552 
2 1 55 -1,8 -18,44 3,24 340,0336 33,192 
3 3 79 0,2 5,56 0,04 30,9136 1,112 
4 4 86 1,2 12,56 1,44 157,7536 15,072 
5 4 79 1,2 5,56 1,44 30,9136 6,672 
6 0 58 -2,8 -15,44 7,84 238,3936 43,232 
7 4 88 1,2 14,56 1,44 211,9936 17,472 
8 3 72 0,2 -1,44 0,04 2,0736 -0,288 
9 3 68 0,2 -5,44 0,04 29,5936 -1,088 

10 4 93 1,2 19,56 1,44 382,5936 23,472 
11 1 54 -1,8 -19,44 3,24 377,9136 34,992 
12 4 77 1,2 3,56 1,44 12,6736 4,272 
13 2 53 -0,8 -20,44 0,64 417,7936 16,352 
14 3 66 0,2 -7,44 0,04 55,3536 -1,488 
15 4 87 1,2 13,56 1,44 183,8736 16,272 
16 0 59 -2,8 -14,44 7,84 208,5136 40,432 
17 4 84 1,2 10,56 1,44 111,5136 12,672 
18 3 66 0,2 -7,44 0,04 55,3536 -1,488 
19 4 91 1,2 17,56 1,44 308,3536 21,072 
20 3 81 0,2 7,56 0,04 57,1536 1,512 
21 1 61 -1,8 -12,44 3,24 154,7536 22,392 
22 2 75 -0,8 1,56 0,64 2,4336 -1,248 
23 4 60 1,2 -13,44 1,44 180,6336 -16,128 
24 3 87 0,2 13,56 0,04 183,8736 2,712 
25 4 93 1,2 19,56 1,44 382,5936 23,472 

Soma 70 1836 4,44E-15 5,6843E-14 47,56 4206,16 322,20 
Média 2,8 73,44           

                
sx 1,38 sy 12,97         

rxy 0,72             
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Na tabela 20, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

20º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,68; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 20 item em teste de 25 itens 
 

  Item 20 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 3 64 0 -10,56 0 111,5136 0 
2 2 55 -1 -19,56 1 382,5936 19,56 
3 2 79 -1 4,44 1 19,7136 -4,44 
4 3 86 0 11,44 0 130,8736 0 
5 3 79 0 4,44 0 19,7136 0 
6 2 58 -1 -16,56 1 274,2336 16,56 
7 4 79 1 4,44 7 19,7136 4,44 
8 2 74 -1 -0,56 1 0,3136 0,56 
9 4 79 1 4,44 1 19,7136 4,44 

10 4 93 1 18,44 1 340,0336 18,44 
11 0 54 -3 -20,56 9 422,7136 61,68 
12 4 85 1 10,44 1 108,9936 10,44 
13 3 53 0 -21,56 0 464,8336 0 
14 3 71 0 -3,56 0 12,6736 0 
15 4 87 1 12,44 1 154,7536 12,44 
16 2 59 -1 -15,56 1 242,1136 15,56 
17 3 84 0 9,44 0 89,1136 0 
18 4 89 1 14,44 1 208,5136 14,44 
19 4 87 1 12,44 1 154,7536 12,44 
20 4 81 1 6,44 1 41,4736 6,44 
21 1 57 -2 -17,56 4 308,3536 35,12 
22 3 75 0 0,44 0 0,1936 0 
23 3 60 0 -14,56 0 211,9936 0 
24 4 83 1 8,44 1 71,2336 8,44 
25 4 93 1 18,44 1 340,0336 18,44 

Soma 75 1864 0,00E+00 -5,6843E-14 34 4150,16 255,00 
Média 3 74,56           

                
sx 1,17 sy 12,88         

rxy 0,68             
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Na tabela 21, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

21º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,54; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 21 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
21 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 2 64 -0,88 -10,56 0,7744 111,5136 9,2928 
2 2 55 -0,88 -19,56 0,7744 382,5936 17,2128 
3 4 79 1,12 4,44 1,2544 19,7136 4,9728 
4 3 86 0,12 11,44 0,0144 130,8736 1,3728 
5 4 79 1,12 4,44 1,2544 19,7136 4,9728 
6 2 58 -0,88 -16,56 0,7744 274,2336 14,5728 
7 1 79 -1,88 4,44 -3,7671 19,7136 -8,3472 
8 2 74 -0,88 -0,56 0,7744 0,3136 0,4928 
9 2 79 -0,88 4,44 0,7744 19,7136 -3,9072 

10 4 93 1,12 18,44 1,2544 340,0336 20,6528 
11 2 54 -0,88 -20,56 0,7744 422,7136 18,0928 
12 4 85 1,12 10,44 1,2544 108,9936 11,6928 
13 3 53 0,12 -21,56 0,0144 464,8336 -2,5872 
14 3 71 0,12 -3,56 0,0144 12,6736 -0,4272 
15 4 87 1,12 12,44 1,2544 154,7536 13,9328 
16 0 59 -2,88 -15,56 8,2944 242,1136 44,8128 
17 3 84 0,12 9,44 0,0144 89,1136 1,1328 
18 4 89 1,12 14,44 1,2544 208,5136 16,1728 
19 3 87 0,12 12,44 0,0144 154,7536 1,4928 
20 4 81 1,12 6,44 1,2544 41,4736 7,2128 
21 2 57 -0,88 -17,56 0,7744 308,3536 15,4528 
22 4 75 1,12 0,44 1,2544 0,1936 0,4928 
23 3 60 0,12 -14,56 0,0144 211,9936 -1,7472 
24 4 83 1,12 8,44 1,2544 71,2336 9,4528 
25 3 93 0,12 18,44 0,0144 340,0336 2,2128 

Soma 72 1864 2,66E-15 -5,6843E-14 32,1056 4150,16 198,68 
Média 2,88 74,56           

                
sx 1,13 sy 12,88         

rxy 0,54             
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Na tabela 22, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

22º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,67; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 22 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
22 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 2 67 -1 -7 1 49 7 
2 3 59 0 -15 0 225 0 
3 4 84 1 10 1 100 10 
4 4 86 1 12 1 144 12 
5 4 75 1 1 1 1 1 
6 2 58 -1 -16 1 256 16 
7 1 67 -2 -7 7 49 14 
8 4 74 1 0 1 0 0 
9 2 63 -1 -11 1 121 11 

10 3 93 0 19 0 361 0 
11 1 55 -2 -19 4 361 38 
12 4 85 1 11 1 121 11 
13 4 88 1 14 1 196 14 
14 3 62 0 -12 0 144 0 
15 4 87 1 13 1 169 13 
16 2 59 -1 -15 1 225 15 
17 3 65 0 -9 0 81 0 
18 3 67 0 -7 0 49 0 
19 3 87 0 13 0 169 0 
20 4 85 1 11 1 121 11 
21 1 66 -2 -8 4 64 16 
22 3 75 0 1 0 1 0 
23 3 70 0 -4 0 16 0 
24 4 78 1 4 1 16 4 
25 4 95 1 21 1 441 21 

Soma 75 1850 0,00E+00 0,0000E+00 29 3480,00 214,00 
Média 3 74           

                
sx 1,08 sy 11,80         

rxy 0,67             
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Na tabela 23, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

23º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,57; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 23 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
23 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 2 59 -0,88 -13,4 0,7744 179,56 11,792 
2 2 59 -0,88 -13,4 0,7744 179,56 11,792 
3 3 65 0,12 -7,4 0,0144 54,76 -0,888 
4 4 86 1,12 13,6 1,2544 184,96 15,232 
5 4 83 1,12 10,6 1,2544 112,36 11,872 
6 2 58 -0,88 -14,4 0,7744 207,36 12,672 
7 1 68 -1,88 -4,4 3,5344 19,36 8,272 
8 1 74 -1,88 1,6 3,5344 2,56 -3,008 
9 2 63 -0,88 -9,4 0,7744 88,36 8,272 

10 4 93 1,12 20,6 1,2544 424,36 23,072 
11 1 55 -1,88 -17,4 3,5344 302,76 32,712 
12 4 85 1,12 12,6 1,2544 158,76 14,112 
13 4 70 1,12 -2,4 1,2544 5,76 -2,688 
14 4 62 1,12 -10,4 1,2544 108,16 -11,648 
15 4 87 1,12 14,6 1,2544 213,16 16,352 
16 3 59 0,12 -13,4 0,0144 179,56 -1,608 
17 3 62 0,12 -10,4 0,0144 108,16 -1,248 
18 2 67 -0,88 -5,4 0,7744 29,16 4,752 
19 3 87 0,12 14,6 0,0144 213,16 1,752 
20 4 85 1,12 12,6 1,2544 158,76 14,112 
21 3 63 0,12 -9,4 0,0144 88,36 -1,128 
22 2 75 -0,88 2,6 0,7744 6,76 -2,288 
23 3 72 0,12 -0,4 0,0144 0,16 -0,048 
24 3 78 0,12 5,6 0,0144 31,36 0,672 
25 4 95 1,12 22,6 1,2544 510,76 25,312 

Soma 72 1810 2,66E-15 -1,4211E-13 30,1056 3568,00 188,20 
Média 2,88 72,4           

                
sx 1,10 sy 11,95         

rxy 0,57             
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Na tabela 24, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

24º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,52; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 24 item em teste de 25 itens 
 

  
Item 
24 Restante           

Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 
1 3 59 0,04 -13,44 0,0016 180,6336 -0,5376 
2 2 59 -0,96 -13,44 0,9216 180,6336 12,9024 
3 4 65 1,04 -7,44 1,0816 55,3536 -7,7376 
4 3 86 0,04 13,56 0,0016 183,8736 0,5424 
5 4 83 1,04 10,56 1,0816 111,5136 10,9824 
6 2 58 -0,96 -14,44 0,9216 208,5136 13,8624 
7 2 68 -0,96 -4,44 0,9216 19,7136 4,2624 
8 2 74 -0,96 1,56 0,9216 2,4336 -1,4976 
9 1 63 -1,96 -9,44 3,8416 89,1136 18,5024 

10 4 93 1,04 20,56 1,0816 422,7136 21,3824 
11 1 55 -1,96 -17,44 3,8416 304,1536 34,1824 
12 3 85 0,04 12,56 0,0016 157,7536 0,5024 
13 4 70 1,04 -2,44 1,0816 5,9536 -2,5376 
14 3 62 0,04 -10,44 0,0016 108,9936 -0,4176 
15 4 87 1,04 14,56 1,0816 211,9936 15,1424 
16 3 59 0,04 -13,44 0,0016 180,6336 -0,5376 
17 3 62 0,04 -10,44 0,0016 108,9936 -0,4176 
18 3 67 0,04 -5,44 0,0016 29,5936 -0,2176 
19 4 87 1,04 14,56 1,0816 211,9936 15,1424 
20 4 85 1,04 12,56 1,0816 157,7536 13,0624 
21 3 63 0,04 -9,44 0,0016 89,1136 -0,3776 
22 2 75 -0,96 2,56 0,9216 6,5536 -2,4576 
23 4 84 1,04 11,56 1,0816 133,6336 12,0224 
24 2 78 -0,96 5,56 0,9216 30,9136 -5,3376 
25 4 84 1,04 11,56 1,0816 133,6336 12,0224 

Soma 74 1811 0,00E+00 5,6843E-14 29,0384 3326,16 162,44 
Média 2,96 72,44           

                
sx 1,08 sy 11,53         

rxy 0,52             
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Na tabela 25, observa-se que após todo processamento das informações sobre os 

graus de concordância ou não sobre as tipologias da sustentabilidade, a consistência do 

25º enunciado é satisfatória. Portanto, a média de consistência interna deste enunciado 

do questionário normativo sobre as tipologias da sustentabilidade é de 0,62; logo, é um 

índice de consistência procedente para o enunciado. 

Pré-Teste - Cálculo da consistência interna de 25 item em teste de 25 itens 
 

  Item 25 Restante           
Sujeitos (X) (Y) x y x² y² xy 

1 2 64 -1,2 -7,68 1,44 58,9824 9,216 
2 2 57 -1,2 -14,68 1,44 215,5024 17,616 
3 4 70 0,8 -1,68 0,64 2,8224 -1,344 
4 3 79 -0,2 7,32 0,04 53,5824 -1,464 
5 4 83 0,8 11,32 0,64 128,1424 9,056 
6 2 62 -1,2 -9,68 1,44 93,7024 11,616 
7 4 68 0,8 -3,68 0,64 13,5424 -2,944 
8 2 70 -1,2 -1,68 1,44 2,8224 2,016 
9 2 63 -1,2 -8,68 1,44 75,3424 10,416 

10 4 77 0,8 5,32 0,64 28,3024 4,256 
11 1 55 -2,2 -16,68 4,84 278,2224 36,696 
12 3 67 -0,2 -4,68 0,04 21,9024 0,936 
13 4 70 0,8 -1,68 0,64 2,8224 -1,344 
14 3 62 -0,2 -9,68 0,04 93,7024 1,936 
15 4 87 0,8 15,32 0,64 234,7024 12,256 
16 3 68 -0,2 -3,68 0,04 13,5424 0,736 
17 4 62 0,8 -9,68 0,64 93,7024 -7,744 
18 3 67 -0,2 -4,68 0,04 21,9024 0,936 
19 4 88 0,8 16,32 0,64 266,3424 13,056 
20 4 85 0,8 13,32 0,64 177,4224 10,656 
21 3 67 -0,2 -4,68 0,04 21,9024 0,936 
22 3 75 -0,2 3,32 0,04 11,0224 -0,664 
23 4 84 0,8 12,32 0,64 151,7824 9,856 
24 4 78 0,8 6,32 0,64 39,9424 5,056 
25 4 84 0,8 12,32 0,64 151,7824 9,856 

Soma 80 1792 -4,44E-15 -1,7053E-13 26,36 2253,44 151,60 
Média 3,2 71,68           

                
sx 1,03 sy 9,49         

rxy 0,62             
 


