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Temas como biodiversidade, agroecologia e energias renováveis despontam nos currículos.  
 
A preocupação do mercado com o impacto social e ambiental dos negócios está fazendo as 
universidades brasileiras criarem cursos de graduação que tenham a sustentabilidade como 
um de seus principais pilares. 
 
Nos últimos anos, os currículos de bacharelados e licenciaturas têm ganhado novas ênfases 
como biodiversidade, agroecologia e energias renováveis. Mesmo com enfoque "verde", as 
escolas não deixaram de lado a empregabilidade dos recém-formados, fechando parcerias com 
empresas e adaptando seus conteúdos às necessidades das companhias nas regiões onde 
atuam. 
 
A maior parte dos novos cursos se concentra em áreas como engenharia e agronomia. A 
formação técnica, no entanto, passa a ser complementada por disciplinas que relacionam a 
atividade produtiva ao impacto social e ambiental. "Como essa é uma questão cada vez mais 
valorizada pelas indústrias, os alunos precisam ter formação multidisciplinar, com uma visão 
moderna desse novo mercado", afirma Carlos Carneiro, coordenador do curso de engenharia 
mecânica: energias renováveis e tecnologia não poluente da Universidade Anhembi Morumbi, 
criado no ano passado. 
 
A instituição abriu recentemente uma graduação em engenharia ambiental e sanitária. Ambos 
os bacharelados já possuem parcerias com indústrias e um laboratório de estudos em 
produção limpa. "As empresas brasileiras já têm a consciência de que produzir de forma mais 
eficiente envolve menos impacto ambiental e gastos de energia. Isso exige profissionais que 
tenham perfil e formação especializados", afirma Carneiro. 
 
O futuro da produção de energia também motivou a criação do bacharelado em engenharia de 
energias renováveis e ambiente, na Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em 2006. 
Inicialmente dirigido ao agronegócio, o curso, que fica em Bagé, no Rio Grande do Sul, voltou-
se para as tecnologias renováveis. A mudança abriu portas para os alunos, uma vez que três 
parques eólicos estão sendo construídos na região. "O mercado de trabalho é amplo e abrange 
usinas de energia, renovável ou não, e qualquer indústria que tenha preocupação com a 
eficiência energética", afirma a coordenadora Cristine Schwanke.  
 
Apesar de novo e ainda sem nenhuma turma formada, o curso já é o segundo mais disputado 
do campus, só perdendo para a engenharia de produção. "O currículo prevê uma mistura de 
conhecimentos básicos, específicos e profissionalizantes, sempre permeados pela parte 
ambiental", diz. 
 
Incentivada pelo Governo Federal por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (Reuni), a interdisciplinaridade também é a marca do 
curso de agroecologia e biotecnologia da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), com 
campus em Santarém. Com 200 recém-ingressos, a nova graduação começou as aulas em 24 
de fevereiro.  
 
Segundo João Ricardo Gama, diretor do Instituto de Biodiversidade e Florestas (Ibef) da 
instituição, os alunos escolhem a ênfase que vão dar ao curso após o segundo semestre. No 
final, os formandos podem ter diplomas de farmácia, agronomia, engenharia florestal ou 
zootecnia. No futuro, os estudantes ainda poderão escolher a especialização em engenharia de 
alimentos.  
 
Todas as graduações têm a sustentabilidade como viés principal. "O objetivo é promover o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia, passando pela transformação da biodiversidade em 
produto", afirma Gama. Segundo ele, a demanda na região é grande para profissionais com 
essa formação. "Além de empresas e órgãos públicos, há possibilidade de atuação em 
assentamentos e comunidades de agricultura familiar." 



 
A agricultura familiar, inclusive, foi a principal motivadora do curso de agroecologia da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), criado em 2009 e já na sua terceira turma. A 
coordenadora do curso, Anastácia Fontanetti, acredita que a ênfase nas pequenas 
comunidades não limita a atuação do profissional. "O curso foi criado para atender à 
necessidade do mercado, que exigia profissionais de agronomia com visão mais ampla tanto 
da parte produtiva quanto dos impactos ambiental e social."  
 
O escopo abrangente, na opinião da coordenadora, torna o profissional com essa formação 
apto para trabalhar em mercados locais, com certificação de produtos orgânicos, e nas 
grandes empresas. "Nessas companhias, o agroecólogo pode atuar com restauração de áreas 
degradadas, avaliação e perícias de impacto ambiental", explica. 
 
A relação candidato/vaga do curso, que é oferecido no campus de Araras, no interior de São 
Paulo, quase dobrou este ano em relação a 2010. O aumento do interesse dos alunos tem feito 
com que a coordenação busque parcerias com empresas e órgãos públicos. "Já recebemos 
pedidos de indicação para assistência técnica em agricultura orgânica", comemora. O futuro da 
profissão, segundo Anastácia, é promissor. "A agronomia é uma atividade que está se 
valorizando no Brasil. A agroecologia vai além e atende a essa demanda de sustentabilidade, 
que será cada vez mais cobrada do profissional." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 mar. 2011, Eu & Investimentos, p. D12. 


