


Levando-se em consideração estas idéias, podemos enten-
der o meio ambiente como o "lugar determinado ou percebido,
onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmi-
cas e em interação. Essas relações implicam processos de cria-
ção cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de trans-
formação do meio natural e construído". (REIGOTA, 2002, p. 14)

A preocupação com o desenvolvimento sustentável, final-
mente, veio impor um limite existente para o crescimento das
atividades produtivas e utilitárias do homem no nosso planeta
com o meio ambiente. Esta linha divisória é, justamente, a ma-
neira como o ser humano interage com a natureza, de modo a não
prejudicar as próximas gerações.

Diante do contexto mundial, as empresas vêm se mobilizan-
do, a fim de obter uma responsabilidade socioambiental, isto é,
um comportamento ético com a sociedade e com o meio am-
biente. Este fato se justifica pela crescente conscientização dos
consumidores e pela promulgação de leis protetoras ao meio
ambiente, que obrigam os tomadores de decisões a se adaptarem
à necessidade de conservação e preservação ambiental. Este tipo
de mobilização em torno da educação para a sustentabilidade
vem ganhando destaque em diversos segmentos da sociedade e
deve abrir espaço nos cursos superiores em geral, e especifica-
mente nos cursos de administração de empresas, devido ao fato
de o administrador de empresas ser um tomador de decisões que
podem interferir no uso e na racionalização dos recursos produ-
tivos, em especial os recursos naturais.

Para Maria Lúcia Leonardi (2001, p. 132), "O contexto dos
programas de educação ambiental dos cursos superiores (...)
não passa de um conjunto de atividades isoladas (...)". Ela in-
forma ainda que, nos últimos anos, ocorreu "um crescimento
do interesse pelo tema em decorrência da elaboração das nor-
mas da série ISO 14.000. Porém, atividades isoladas não
caracterizam ações de educação ambiental, embora tratem de as-
suntos ambientais. Mesmo assim, ainda é fraca a inserção da EA
nesses cursos".

A necessidade de reestruturação dos currículos dos cursos
superiores em geral torna-se visível em função da globalização
de mercados e das demandas por profissionais cada vez mais
"práticos do que teóricos", sob o ponto de vista ambiental. As
faculdades de administração chegam a um momento em que de-
vem repensar seus currículos, procurando formar profissionais
com perfil de gestores no âmbito do desenvolvimento susten-
tável e da responsabilidade socioambiental, a fim de suprir de
mão-de-obra qualificada esse mercado em franca expansão.

Portanto, como realizar a abordagem da questão ambiental,
a partir do levantamento de opiniões dos professores, no intuito
de inseri-la nos cursos, pode colaborar para um curso versado
na problemática ambiental e na apresentação de uma proposta
de grade curricular e ementa com a inserção da disciplina gestão
ambiental empresarial.

O ensino desejado

Para atender às atuais exigências profissionais, o ensino
tende a ser cada vez mais crítico e contextualizado; o currícu-
lo assume papel relevante, como mediador entre a estrutura do
conteúdo e as condições de aprendizagem do aluno. Como diz
Rays (1990, p. 90), esta mediação se dá na proporção em que "o
método de ensino proporcione ao aluno (...) um modo significa-

tivo de assimilação crítica da ciência (...) e o
confronto desta com as necessidades socio-
culturais".

Desse modo, entendemos que as universi-
dades não devem formar apenas especialistas, mas
priorizar a formação de pessoas críticas de suas pró-
prias profissões, que tenham uma visão macro do sistema
para, realmente, entender qual é a sua contribuição profissional
com este mundo em mutação, sendo também capazes de intera-
gir com outros setores e buscar atender às demandas sociomer-
cadológicas deste novo paradigma.

Segundo Libâneo (1985), o papel do professor é dar aos
alunos acesso aos conhecimentos, procurando as suas devi-
das relações com a experiência concreta; e, também, proporci-
onar elementos de análise crítica que os ajudem a ultrapassar
esta experiência.

As profundas mudanças que têm marcado este século, es-
pecialmente verificadas nas últimas décadas, nos levam a ques-
tionar o papel das universidades no processo de geração dos
conhecimentos teórico-práticos, necessários a uma sociedade
em mutação.

Maria Lúcia Leonardi (2001, p. 47) descreve que "(...) é
precária a Educação Ambiental no ensino de 3Q grau. (...) A
universidade tem um papel importante na formação ambiental
dos profissionais que está colocando no merca-
do. (...) Os profissionais que a universidade está
formando deveriam ser capazes de trabalhar em
grupos multidisciplinares e em ações interdisci-
plinares, através de uma leitura abrangente, glo-
bal, holística, sistêmica e crítica da crise ambiental
que vivemos".

Sob a perspectiva curricular, Tomaz Tadeu da
Silva (1995 a/M/GOODSON, 1995, p. 7) destaca
que"(...) a criação do currículo é vista como sendo
uma estratégia central de enquadramento teórico
da chamada Nova Sociologia da Educação, iniciada
na Inglaterra, sob a perspectiva crítica da exposição
e arbitrariedade dos processos de seleção e orga-
nização do conhecimento escolar e educacional".

Outrossim, a história do currículo pode ser
bastante útil na visualização de um conheci-
mento, não como algo fixo, mas como um re-
curso social e histórico, sujeito a mudanças e
flutuações. Conhecer a história do currículo permite-entender as
principais diferenças entre a forma de organização curricular do
passado e a da situação atual. Tomaz Tadeu da Silva (1995 apud
GOODSON, 1995, p. 10) acrescenta ainda que "(...) a história
do currículo deve permitir o entendimento da história social
do currículo como sendo construído para ter efeitos sobre as pes-
soas; pois as instituições educacionais processam conhecimen-
to, mas também pessoas (...). Diferentes currículos produzem
diferentes pessoas, mas naturalmente estas diferenças não são
meramente diferenças individuais, mas diferenças sociais, liga-
das à classe, à raça, ao gênero. Assim, pode-se reconhecer que a
inclusão ou exclusão no currículo tem conexões com a inclusão
ou exclusão social".

Dentro desta perspectiva e extensão de opiniões, embora de
caráter conflituoso, podemos considerar o conceito de "currícu-
lo de fato", uma vez que o "currículo como prática" vem ainda,
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em diferentes espaços de discussão teórica, apresentando dis-
torções quanto a sua eficácia no âmbito político e intelectual da
sociedade,

A relação escola - sociedade como eixo estruturador do
currículo

Na opinião de Fazenda (1992, p. 124), "a construção de um
currículo na sala de aula, num processo permanente de desco-
berta, em que professores e alunos são pesquisadores, segundo
os princípios da interdisciplinaridade", vem fortalecer os requisi-
tos da pedagogia emancipadora.

A partir das observações que podemos fazer sobre currículo e
dominação, encontramos nos currículos dos sistemas nacionais
de educação modelos de educação de massas, desde a sua pró-
pria concepção de organização curricular até a inclusão/exclusão
de disciplinas, seu valor relativo e respectivos programas, que
ultimamente têm sido seguidos.

A reforma de currículos não é uma ação sim-
ples e imediata, dados as várias circunstâncias e

... O papel do elementos históricos e socioculturais presentes
f P eríl diferentes contextos, conforme defende Sil-

va (1988, p. 24):"(...) o ensino deve contemplar
dar aos alunos principalmente a expressão, a experiência, a vi-

vência do aluno, utilizando sua constituição cul-
acesso aos tural e seu interesse como base do conhecimen-

to. A construção do currículo deve pautar-se pelo
conhecimentos... 'resgate da cultura de que o aluno é portador', e

não pela distribuição do conhecimento, que se
reveste de caráter prescritivo e limita o professor
à condição de'meio'".

O currículo e suas tendências

De acordo com o relatório síntese do Exame Nacional de
Cursos - ENC (1998, p. 18), as diretrizes na área da adminis-
tração exigem um novo perfil do projeto pedagógico e do cur-
rículo do curso de administração, que deverá levar em conta a
"(...) internalização de valores de responsabilidade social, justiça
e ética profissional; formação humanística e a visão global que o
habilite a compreender o meio social, político, econômico e cul-
tural no qual está inserido e a tomar decisões em um mundo di-
versificado e interdependente; formação técnica e científica para
atuar na administração das organizações, além de desenvolver
atividades específicas da prática profissional; competência para
empreender, analisando criticamente as organizações, anteci-
pando e promovendo suas transformações; capacidade de atu-
ar em equipes interdisciplinares; capacidade de compreensão
da necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional e do
desenvolvimento da autoconfiança".

Neste contexto de considerações, grande parte das institui-
ções de ensino superior, especificamente as do ensino de admi-
nistração, vem construindo suas propostas curriculares com ele-
vado comprometimento metodológico e com o permanente re-

pensar do seu cotidiano, pois direcionam o pensamento de que
precisam educar para o desconhecido, diante de um mundo de
complexidade crescente e que se transforma rapidamente.

A idéia de um currículo mínimo nos cursos expressa a exis-
tência de um grupo de disciplinas básicas e necessárias para a
formação profissional, sem que inviabilize toda e qualquer liber-
dade criadora em torno deste currículo. Outrossim, entendemos
que a inserção de novas disciplinas a partir do contexto ambien-
tal possa constituir o princípio mais importante nesse processo
de mudança de atitude em relação à concepção de currículo como
uma "norma" limitadora e inibidora.

Concordo com Libâneo (1986, p. 56), quando afirma que
"(...) o currículo mínimo se constitui de uma fonte em que a
instituição escolar deve promover as mais diversas possibili-
dades, combinando livremente os seus elementos sob a forma
de atividades ou disciplinas, no jogo de situações concretas
versus conhecimentos (...). O fundamental é a utilização, na
construção do currículo pleno, de uma metodologia que utilize
o currículo mínimo como instrumento que propicie de-
sempenhos esperados e não como proposta acabada em si
mesma".

A formação profissional

O posicionamento das empresas, vistas como entidades com
responsabilidades socioambientais, exige "gestores empresa-
riais capacitados para fazer frente às tais demandas ambientais,
que saibam conciliar as questões ambientais com os objetivos
econômicos das organizações sob o seu comando". (DONAIRE,
1995, p. 21)

A formação dos tomadores de decisões e gestores nas orga-
nizações deve ser tratada com prioridade, pois, além da condição
de qualificar o capital intelectual, isto é, os talentos humanos,
também têm o papel de iniciar um processo de reestruturação
de mental idades, a fim de proporcionar mudanças efetivas em
seu entorno.

Segundo Andrade eta/(2000, p. 80), "(...)asmensagens-chave
do novo padrão de gestão ambiental são: contextualizar as empre-
sas em termos ambientais e ecológicos (...), objetivando a forma-
ção de profissionais generalistas aptos a dialogar com as distintas
áreas do conhecimento, a conduzir equipes multidisciplinares e
a se reportar às múltiplas instituições; pois as questões ambien-
tais exigem respostas empresariais coerentes com os novos tem-
pos da ética e de responsabilidade civil em suas decisões".

A gestão ambiental, focada no desenvolvimento de forma
sustentável, precisa contar econômica, social e ecologicamente
com gestores, executivos e demais profissionais que incorpo-
rem tecnologia de produção limpa, decisões e conhecimentos
capazes de minimizar os efeitos nocivos da exploração predatória
sobre os recursos naturais.

Os cursos de administração, no nível de graduação ou de
pós-graduação, podem, a partir do contexto ambiental, incluir
em seu currículo, em seu projeto pedagógico e em seu proces-
so de ensino-aprendizagem, novas disciplinas para a formação



profissional do administrador, entre elas a gestão ambiental
empresarial, com o objetivo de acompanhar as transformações,
as necessidades do mercado e as demandas sociais diante do
processo de globalização. Neste cenário, Andrade et al (2000,
p. 185) assegura que "O administrador, para situar-se na esfera
destes novos tempos, deverá possuir uma competência e postura
proativa no trato com as questões que dizem respeito ao meio
ambiente, pois o cenário que desponta será aquele que, cada vez
mais, buscará gestores com consciência ecológica e ambiental
por excelência e que sejam capazes de elaborar uma releitura de
toda a conjuntura e de seus principais atores".

O currículo deve ser entendido dentro de sua dimensão
mais ampla possível, buscando relacionamentos estreitos
com o meio ambiente que o cerca. É extremamente importan-
te ressaltar a relação existente entre um bom nível de educa-
ção e uma adequada estrutura curricular. Não podemos cair no
erro de reduzir a dimensão da expressão currículo a um mero
e simples arranjo de disciplinas e à descrição destas nos pro-
gramas de ensino em função de uma carga horária arbitrária
etc. Devemos ter em mente que a seleção e a organização de
disciplinas, atividades pedagógicas e demais elementos de
um currículo são de fundamental importância na determinação
do tipo de ensino que se pretende oferecer, pois por meio do
currículo é que identificamos os princípios e os valores que pre-
tendemos legitimar com a prática educativa.

Os cursos devem buscar respostas não somente nas neces-
sidades do mercado de trabalho; na administração, por exemplo,
é preciso mudar o enfoque do administrador como soluciona-
dor de problemas, reprodutor das forças produtivas e das rela-
ções sociais para promotor de novas relações produtivas e de
desenvolvimento sustentável. O profissional deve constituir-se
em agente transformador capaz de ajustar-se com rapidez aos
avanços das ciências e da tecnologia no estabelecimento de uma
nova ordem econômica, social e ambiental.

A melhor maneira de abordar os conteúdos sob o aspecto
ambiental no currículo é por meio da interdisciplinaridade. Á falta
de tempo e de oportunidades de reunir todos os envolvidos não
inviabiliza a proposta, pois processos de mudanças implicam
questões culturais e ideológicas.

A inclusão no currículo do curso de administração de uma
disciplina específica - gestão ambiental empresarial - dina-
miza o currículo na oferta de aprendizagens significativas nesta
área do conhecimento de grande demanda sociomercadológica.
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Text Box
Fonte: Revista Linha Direta, ano 10, n. 106, p. 30-33, jan. 2007.




