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Essa pesquisa parte do pressuposto de que a universidade precisa acompanhar de uma forma mais 

flexível as transformações que estão ocorrendo no campo da gestão. Essas transformações 

envolvem uma mudança de paradigma nas práticas organizacionais e no estímulo a inovações no 

campo social e ambiental, na ação pública e de organizações da sociedade civil, implicando em 

mudanças no fundamento dos valores e da educação para a gestão, exigindo cada vez mais a 

preocupação com os aspectos ligados à sustentabilidade. A partir dessas constatações, abre-se 

campo para a criação de espaços mais criativos e colaborativos. Apesar disso, as alterações 

conduzidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração 

trazem poucas mudanças nas estruturas, disciplinas e diretrizes que se mostram estáticas e pouco 

inovadoras, considerando os atuais debates em torno da sustentabilidade.  Filho, Manolas e Pace 

(2015) destacam dentro dessa temática o conteúdo dos relatórios da ONU (2010,2012ª, 2012b, 

2013) que persistem em expressar preocupação em relação ao progresso lento na direção do 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, Franzoni et al (2005) chamam atenção para a 

necessidade de comprometimento por parte dos cursos de administração com a formação e a 

capacitação de profissionais voltados para os valores sustentáveis, envolvendo suas diversas 

dimensões tais como, ambiental, social, cultural, espacial e econômica, transformando estes 

estudantes em futuros líderes sustentáveis. A liderança sustentável, tão necessária, exige a 

conscientização de pessoas para escolherem viver suas vidas e liderar suas organizações levando 

em conta seu impacto no planeta, na sociedade e na saúde econômica local e global (FERDIG, 

2007). Assim, o LEdS, que mistura pesquisa, ensino e extensão, tem o objetivo de contribuir para 

o ensino de administração, considerando os atuais desafios da sociedade e a necessidade de uma 

visão mais sustentável de mundo. O LEdS foi co-criado com alunos, professores e a comunidade 

a partir de três frentes e do uso de novas metodologias que estão sendo estudadas: o Ciclo de 

Eventos, o Laboratório de Desenvolvimento de Iniciativas de Inovação Social e o Laboratório de 

Desenvolvimento de Metodologias para o ensino da Sustentabilidade. Além de estudar novas 

metodologias como a Teoria U (SCHARMER, 2010) e Dragon Dreaming (KOGLIN, 2017), 

minha atuação nesse semestre tem se dado no apoio aos eventos promovidos pelo LEdS, com 

base na pesquisa. O ciclo de eventos realizado pelo LEdS teve participação de acadêmicos de 

graduação, professores da ESAG, funcionários e comunidade que se reuniram no decorrer do 

primeiro semestre de 2017.  Também foram oferecidas oficinas, como o workshop de meditação 

seguida de uma prática ministrada pelo prof. Cláudio Senna, da Unisinos. Aberta ao público, 

atraiu cerca de quarenta participantes com uma hora e meia de duração. O Armário Coletivo que 

permanece no hall de entrada da Udesc-Esag foi confeccionado com o auxílio dos próprios 
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alunos conduzido pela empreendedora social, Carina Zagonel. O projeto do Armário Coletivo 

visa incentivar o descarte consciente de roupas, brinquedos, livros e outros produtos. A 

idealizadora da iniciativa, que participou de uma roda de conversa com docentes, acadêmicos e 

demais interessados falou sobre economia circular e economia colaborativa. Também foram 

oferecidas oficinas de Design Thinking em parceria com o Centro Acadêmico de Administração 

Empresarial e que oportunizaram a interação entre alunos, funcionários e professores 

incentivados de forma reflexiva e empática a pensar os problemas da universidade e suas 

possíveis soluções. O último evento do ciclo 2017/1 foi o Banco Comunitário. Ministrado pelo 

economista Lucas de Oliveira que explicou em uma linguagem simples e acessível o 

funcionamento de um banco comunitário a partir do estudo de caso do Banco Palmas, o primeiro 

banco comunitário Brasileiro, envolvendo o processo de inclusão financeira, a moeda social e os 

serviços financeiros solidários voltados para a geração de trabalho e renda na perspectiva de 

reorganização das economias locais, tendo por base os princípios da Economia Solidária. Ao final 

deste evento foi criado um banco de talentos esaguiano, onde os alunos trocaram seus talentos 

por suas necessidades (talento dos outros), como por exemplo, aulas de matemática por 

conversação em inglês. Assim, as descobertas sobre os temas atuais debatidos pelo LEdS 

presenteiam os interessados a observarem novas possibilidades e rever alguns conceitos. Como a 

vida humana depende das organizações, é imperioso que uma mudança se faça também na 

formação dos profissionais que irão conduzir as organizações no futuro. Profissionais que pensem 

em empresas para melhorar o mundo.Esse é o legado que o LEdS pretende promover na esfera 

acadêmica. 
 


