
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E  CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ACERCA DE TEMAS AMBIENTAIS NA FORMAÇÃO DO GESTOR AMBIENTAL
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PEDAGOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS DE BOTUCATUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ELDER CANDIDO DE MATTOS, ANA PAULA COSTA GIMENEZAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): VANIA TERESA DE ARAUJO SILVAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): LYGIA GONÇALVES ADÃOCOLABORADOR(ES): 



RESUMO 

Este trabalho busca levantar o oferecimento da disciplina de gestão ambiental 

e/ou educação ambiental para os cursos de Administração e Ciências Contábeis, 

entre as instituições de Ensino Particular do Brasil. Procurou-se também estabelecer 

a percepção de alunos  do 2º, 4º, 6º e 8º semestres de Administração e Ciências 

Contábeis da UNIFAC (Faculdades Integradas de Botucatu) quanto à temática 

ambiental nos seus currículos. O trabalho se deu pela pesquisa qualiquantitativa, 

através de um questionário elaborado com questões semiestruturadas. Os dados 

obtidos indicam que por unanimidade os envolvidos na pesquisa consideram a 

disciplina de Educação Ambiental/Gestão Ambiental como fator primordial na luta 

pela preservação dos recursos naturais, assim como fundamental nos Cursos em 

questão, porém não se posicionaram como deveriam quando confrontados com 

suas responsabilidades sociais e profissionais.  

Palavras-chave: Currículo; Educação Ambiental / Gestão Ambiental; Administração 

e Ciências Contábeis. 

 

INTRODUÇÃO 

Discussões envolvendo a questão ambiental sofreram grandes impactos 

no decorrer do tempo, contudo o que era algo voltado a intelectuais e pesquisadores 

passou a fazer parte do cotidiano da sociedade. A Carta Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentável, parte do Relatório Bruntland (1987) sob o título Nosso 

Futuro Comum, revelou, entre outros aspectos, a importância da preservação do 

ambiente na efetivação do desenvolvimento sustentável e avançou na questão ao 

reconhecer o gerenciamento ambiental como uma das primeiras prioridades da 

empresa afirmando que: “a preservação do meio ambiente, nos dias atuais, é 

considerada prioridade em qualquer organização. A carta ainda coloca como fator 

determinante para o desenvolvimento sustentável; estabelecer políticas, programas 

e práticas para conduzir as operações de maneira ambientalmente sadia .”  

(BRUNTLAND, 1987). 

Outra importante consideração enfocada no documento diz respeito à 

educação dos empregados a fim de que trabalho ocorra de forma satisfatória e 

sustentável. Assim “educar, treinar e motivar os empregados para que suas 



atividades sejam conduzidas de maneira ambientalmente responsável” torna-se 

também uma grande prioridade subsidiada pela Carta, esteja ele atuando no setor 

produtivo ou administrativo porquanto todas as ações humanas impactam o meio 

ambiente .”  (BRUNTLAND, 1987).  

Há também uma grande necessidade de medir o desempenho ambiental, 

realizar auditorias e avaliações ambientais periódicas sobre o aumento das 

exigências da empresa, das normas legais e oferecer periodicamente as 

informações adequadas ao Conselho Diretor, aos acionistas, aos empregados, as 

autoridades e ao público aprimorando assim seu processo de aperfeiçoamento. 

“Continuar a aprimorar as políticas, programas e o desempenho ambiental da 
empresa, levando em conta os progressos técnicos, o avanço científico, as 
necessidades do consumidor e as expectativas da comunidade, tendo como 
ponto de partida as regulamentações legais, e aplicar os mesmos critérios 
ambientais no nível internacional.” .(BRUNTLAND, 1987) 

Sendo a Gestão Ambiental uma das áreas de atuação do Administrador e do 

Contador, é necessário que em sua formação esta temática seja tratada 

adequadamente para que sua futura atuação esteja alinhada com as discussões 

atuais sobre a sustentabilidade (Resolução CENE/CES no 1 DE 02/02/2004) 

Partindo destas primícias, cresce o foco no ensino de formação de gestores 

(administradores e contadores), visto que estes virão a desempenhar papel de 

grande importância dentro de empresas que buscam um desenvolvimento 

responsável e sustentável. 

Atualmente, a Educação ambiental, a linguagem por excelência da gestão 

ambiental, deve constar nos currículos da educação nacional, conforme a Lei 9.795 

que cita em seu Artigo: 

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente 

da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal 

e não-formal. (Lei 9.795, art. 2). 

Além deste aspecto as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental tratam da inserção dos conhecimentos concernentes à Educação 

Ambiental nos currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer: 

I - pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 

sustentabilidade socioambiental; II - como conteúdo dos componentes já constantes 



do currículo; III - pela combinação de transversalidade e de tratamento nos 

componentes curriculares  (Resolução CNE/CP nº 2, 2012) 

Neste contexto, a certeza de que a educação é a base para formação de 

indivíduos críticos e de que o crescente quesito ambiental não pode mais se 

desvincular desta, subtende-se que instituições de ensino superior componham o 

quadro de instituições que articulam seus conteúdos programáticos com a temática. 

Assim a problemática a ser trabalhada pela presente pesquisa, faz-se 

necessário pela notória preocupação atual em se formar profissionais competentes, 

que possam de acordo com o conceito de sustentabilidade, progredir sem prejudicar 

o desenvolvimento das gerações futuras.  

 

OBJETIVO 

Este trabalho teve o objetivo de levantar o oferecimento da disciplina de 

gestão ambiental e/ou educação ambiental para os cursos de Administração e 

Ciências Contábeis, entre as instituições de Ensino Particular do Brasil. Procurou-se 

também estabelecer a percepção de alunos  do 2º, 4º, 6º e 8º semestres de 

Administração e Ciências Contábeis da UNIFAC (Faculdades Integradas de 

Botucatu) quanto à temática ambiental nos seus currículos. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada no período de dezembro 2015 a julho de 2016, 

dentro de um conceito qualiquantitativo (GIL, 1999), através da aplicação de um 

questionário semiestruturado, em que a proposta foi levantar dados precisos com a 

intenção de analisar o currículo dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, 

dando maior enfoque ao último período do curso, porém não deixando de avaliar os 

demais semestres de estudo voltados para área de gestão ambiental/ educação 

ambiental. 

 A população deste estudo se constituiu de 18 alunos de administração e 12 

alunos de contabilidade que frequentam o 8° semestre de seus cursos. Para os 

demais anos(semestres) analisados, os grupos de alunos foram: 48 alunos do curso 

de Ciências Contábeis e 90 alunos do curso de Administração.  



Os dados obtidos através deste questionário foram depositados num banco 

de dados e transformados em porcentagem, daí se originando as Figuras e Tabelas. 

Foram apresentados os resultados que apresentaram maior expressão e que, por 

conseguinte, tornaram-se o principal foco do trabalho. 

Paralelamente a isto além da aplicação deste questionário, obteve-se junto ao 

SEMESP (2015) o cadastro de todas as instituições de ensino particular 

participantes do 15º Congresso Nacional de Iniciação Científica – CONIC/Semesp 

2015 totalizando 213 instituições em todo território nacional. Foram analisadas as 

matrizes curriculares dos cursos de Administração e Ciências Contábeis buscando-

se com isto verificar o oferecimento de disciplinas voltadas à gestão ambiental e/ou 

áreas afins relacionadas ao meio ambiente (Figura 01). 

. 

DESENVOLVIMENTO 

Procurou-se primeiramente analisar as respostas quanto ao nível de 

informação dos alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração das 

Faculdades Integradas de Botucatu – Unifac, e seus conhecimentos acerca do 

conteúdo abordado. Posteriormente, esses dados foram comparados a outras 

instituições que ofertam a disciplina de Educação Ambiental e/ou Gestão ambiental 

para os mesmos cursos analisados. É fundamental trabalhar a partir da visão que 

cada grupo social tem do significado do termo “meio ambiente” e principalmente, de 

como cada grupo percebe o seu ambiente e os ambientes mais abrangentes em que 

estão inseridos (REIGOTA, 2011). 

Devido a não se ter muitas pesquisas fundamentadas nas questões 

ambientais em disciplinas voltadas aos cursos em questão, estas representações 

nos remetem a necessidade e importância da disciplina adequada a necessidade 

real de cada profissional.  

As informações quanto a existência das disciplinas de Gestão Ambiental / 

Educação Ambiental nos cursos de Administração e Ciências Contábeis oferecidos 

por instituições particulares no Brasil encontram-se na Figura 1. 



 

Figura 01 -  Porcentagem de instituições que ofertam a disciplina de gestão 
ambiental e/ou educação ambiental para os cursos analisados. 

 

As informações quanto ao conhecimento que os alunos de Administração e 

Ciências Contábeis do 8º semestre possuem  sobre os temas ambientais de 

importância para a área de Gestão Ambiental encontram-se nas Figuras 2, 3, 4 e 5. 

 

 

FIGURA 2 – Conhecimento que os alunos possuem sobre temas ambientais, de 
acordo com os Cursos. 

Os dados obtidos indicam que nos cursos analisados  o conhecimento sempre foi 

maior entre os alunos de administração, com exceção do conhecimento sobre a 

conservação dos recursos naturais.  

Quanto à necessidade de tratar os temas nos currículos, as informações encontram-

se na Figura 3. 



 

FIGURA 3 – Opiniões sobre a necessidade de tratar os temas ambientais nos 
Currículos.  

 

Verifica-se que entre os alunos de Administração há maior reconhecimento da 

necessidade de tratar a temática ambiental no Currículo. 

Quanto às informações sobre a existência de Projetos de Pesquisa Ambiental, 

encontram-se na Figura 4. 

 

 

FIGURA 4 – Conhecimento sobre a existência de Projetos de Pesquisa Ambiental, 
de acordo com os cursos. 

A Figura 4 indica que no geral os alunos demonstram desconhecimento sobre o 

desenvolvimento de Projetos de Pesquisa Ambiental. 



 

 

Figura 5 – Opinião dos alunos quanto ao responsável pela Educação 
Ambiental/Gestão Ambiental nas instituições. 

 

Os dados contidos na Figura 5 demonstram que tanto os alunos de 

adminsitração quanto de ciências contábeis consideram que o responsável pela 

Educação Ambiental/Gestão Ambiental são outros profissionais que não eles 

próprios. 

As Tabelas 1 e 2  apresentam as informações obtidas junto aos alunos do 2º, 

4º, 6º semestres dos cursos de Administração e Ciências Ambientais quanto à 

temática ambiental: 

Tabela 01 – Conhecimento (%) que os alunos possuem sobre a temática ambiental 
nos demais períodos avaliados. 

Cursos / Período Avaliado 

Temática Abordada ADMINISTRAÇÃO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

  2° Sem 4° Sem 6° Sem 2° Sem 4° Sem 6° Sem 

Comissão Brundtland 57% 86% 63% 79% 73% 64% 

Desen. Sustentável 43% 57% 56% 50% 36% 44% 

Cons. Rec. Naturais 50% 54% 44% 57% 45% 48% 

ISSO 14001 61% 36% 61% 57% 55% 35% 

  



Os dados obtidos (Tabela 1) revelam que o conhecimento varia com o 

semestre em que o aluno se encontra cursando, provavelmente devido à ênfase que 

é dada a estes temas nas diferentes disciplinas do currículo. 

Tabela 02 – Interesse (%) de inserção de temas ambientais nos currículos, nos 
demais períodos avaliados. 

Cursos / Período Avaliado 

Temática Abordada ADMINISTRAÇÃO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Currículo 2° Sem 4° Sem 6° Sem 2° Sem 4° Sem 6° Sem 

              

Recursos Naturais 43 32 38 43 55 16 

Meio Ambiente 43 36 38 43 55 24 

Desen. Sustentável 36 25 31 43 36 16 

 

O interesse pela inserção de temas ambientais nos currículos (Tabela 2) pode 

decorrer do interesse que os alunos manifestam em diferentes momentos de sua 

formação.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreender os processos que permeiam a rotina de diferentes profissionais 

analisados neste trabalho e ligados às questões ambientais, é fator decisivo na 

proteção e adequação ambiental, pois estes profissionais estão diretamente ligados 

a todos os níveis de produção e registros em diferentes segmentos empresariais.  

Ampliar a oferta de Educação Ambiental/Gestão Ambiental, assim como 

melhorar o nível de educação oferecidos, valorizando e mostrando a real 

necessidade da importância educacional a estes profissionais, é fator decisivo na 

melhoria ambiental global, pois as ações desenvolvidas por estes profissionais 

permeiam amplamente horizontes além daqueles que os rodeiam. 

Em unanimidade, todos os envolvidos na pesquisa consideram a disciplina de 

Educação Ambiental/Gestão Ambiental como fator primordial na luta pela 

preservação dos recursos naturais, assim como fundamental nos Cursos em 

questão, porém não se posicionaram como deveriam quando confrontados com 

suas responsabilidades sociais e profissionais. Não percebem que são agentes de 

transformação e terão que assumir esse papel nos futuros locais de trabalho. 



Compreender os processos que permeiam a educação ambiental na 

construção da educação superior é ter a certeza da transformação do cidadão 

comprometido com o futuro ambiental global. 
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