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RESUMO

A gestão pública de conhecimentos voltada às questões ambientais, produzido na Universidade, tem
desafiado a comunidade científica e despertado o interesse de comunidades não acadêmicas. Este artigo
discute a problemática dessa produção concentrando esforços na análise segundo a qual a universidade
defronta-se com um vácuo nas práticas de gerenciamento adotadas na gestão pública de conhecimento.
Concentra-se na discussão sobre as mudanças profundas no modo como as instituições gerenciam os
resultados e produtos de seu trabalho, discute-se a influência da economia mundial nos novos modos de
gestão e a ênfase na noção sistêmica das instituições. Conclui-se que a dispersão das informações sobre
as pesquisas ambientais e a falta de um banco de dados integrado para armazenamento das mesmas, são
implicadores para a gestão de conhecimento restrita pela lógica de produção, processamento e
organização dispersa nas instituições.
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ABSTRACT

Public management of knowledge focused on environmental issues, produced in the University, has
challenged the scientific community and aroused the interest of non-scholarly communities. This article
discusses the problem of this production focusing efforts on the analysis that the university is facing a
vacuum in management practices adopted in the management of public knowledge. Focuses on the
discussion of the profound changes in the way institutions manage the results and products of their work,
particularly discusses the influence of the global economy in the new ways of management and the
emphasis on the notion of systemic institutions. We conclude that the dispersion of information on
environmental research and the lack of an integrated database and its storage are responsible for
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knowledge management constrained by the logic of production, processing and dispersed organizinations
in the institutions.

KEYWORDS: Knowledge Management; Environmental Knowledge; Higher Education.

INTRODUÇÃO

As Instituições de Ensino Superior (IES) detêm a capacidade e responsabilidade de promoverem
percepções mais acuradas e menos superficiais a respeito do meio ambiente. Não só no ensino, mas
também através da prática incessante de sistematização de seus produtos, ou seja, os conhecimentos
efetivamente produzidos, enquanto organização, mediante a pesquisa especializada em torno do tema.
Este artigo tem como objetivo analisar a problemática da gestão do conhecimento ambiental na
universidade, caracterizando suas especificidades no contexto da sociedade contemporânea,
particularmente os desafios técnicos, políticos e organizacionais. Os procedimentos metodológicos na
realização desse estudo para fundamentação foi através da pesquisa bibliográfica e documental, sendo
consultado o resultado de todas as pesquisas nos programas de pós-graduação da Universidade Federal de
Sergipe no período de 1991 a 2011, buscando os descritores: ambiente, meio ambiente e
sustentabilidade.

As contribuições das Universidades para a comunidade não acadêmica é um desafio incessante. A
universidade como instituição de ensino, extensão e pesquisa, volta-se à promoção de cidadania e ao
avanço necessário da ciência na busca de superação de problemáticas variadas, sobretudo, aquelas ligadas
às principais limitações da vida social, a exemplo da pobreza, da qualidade de vida e das questões
associadas ao desenvolvimento humano, à economia e ao futuro civilizatório. Por isso, podemos afirmar
que a modificação de ações, hábitos coletivos ou individuais, e, principalmente, a alteração progressiva de
mentalidades, é um dos principais elementos com os quais a universidade lida diretamente. Nesse escopo,
as problemáticas ambientais tornaram-se foco de interesse nesse conjunto de decisões sociopolíticas.

1 A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA UNIVERSIDADE

Nas duas últimas décadas as universidades sofreram mudanças profundas no modo como gerenciam os
resultados e produtos de seu trabalho. Tais modificações foram geradas por constantes influências das
mudanças societárias, advindo, nesse processo, a necessidade de enfrentamento de ameaças, internas ou
externas às lógicas próprias das instituições. Nesse sentido, a questão ambiental, tornou-se um imperativo
emergente, a preocupação deixou de girar em torno apenas da poluição, passando a se referir a controle
ambiental integrado às práticas e processos produtivos das organizações. Assim, a gestão ambiental
tornou-se um importante instrumento gerencial para capacitação e criação de condições de
competitividade para as organizações, qualquer que seja seu ramo de atividade, procurando cumprir não
só com a legislação, mas também em melhorar a qualidade dos produtos e/ou serviços.

Nesses termos, é preciso situar tais mudanças ao processo de crescente influência da economia mundial
sobre as instituições universitárias. Desde sua origem, a globalização como fenômeno econômico e
sociocultural favoreceu a instituição de vínculos entre diferentes sistemas de produção dentro da
sociedade, e reforça as tendências rumo à integração, abrindo oportunidades para a construção de
relações sociais mais estáveis e equilibradas (ou não) dentro de, e entre, populações, comunidades e
grupos sociais distintos.

Um novo modelo de administração, conhecido como administração sistêmica, surgiu como possibilidade de
concretização de um novo modo de gestão. Quer seja em razão do gerenciamento do racionamento de
recursos, da gestão de melhorias na qualidade de vida de populações, quer seja na assunção do termo
meio ambiente como elemento de valor social indiscutível, isso nos permite observar que, de maneira
gradual, as organizações estão sendo influenciadas por uma nova gestão com posicionamento estratégico,
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servindo-se da visão sistêmica para implementação de ações com responsabilidade ambiental (RATTNER,
2006).

A produção de conhecimento ambiental nas universidades é absorvida como resultante de práticas
consolidadas pela lógica sistêmica em gestão de instituições e organizações. Trata-se de colocar em cena o
enfoque sistêmico nas práticas de gestão da produção do conhecimento universitário, entendendo sistema
como um conjunto de elementos inter-relacionados, direta ou indiretamente, que forma um todo
organizado, e as relações entre as partes, ou seja, entre esses elementos. Nesse caso, os elementos do
sistema precisam estar integrados para que ocorra a comunicação e o fluxo de informação, materiais e
energia, de uma forma contínua, pois, as transformações ou modificações que aconteçam com uma das
partes influenciará todas as outras.

Chiavenato (2010) aborda o conceito de sistema como sendo um conjunto integrado de partes, íntima e
dinamicamente relacionadas, que elabora uma atividade ou função, decidido a atingir um objetivo
específico. Portanto, a organização é um sistema constituído de subsistemas com seus departamentos,
setores, unidades, equipes etc. Ainda segundo Chiavenato (2003), sistema significa um conjunto de
elementos interdependentes e interagentes ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo
organizado. Sistema é um conjunto de coisas ou partes formando um todo unitário.

Já Churchman destaca que “sistema é um conjunto de partes coordenadas para realizar um conjunto de
finalidades”. Para o autor “os sistemas são constituídos de conjuntos de componentes que atuam juntos na
execução do objetivo global do todo”, e “o objetivo do cientista da administração é anunciar em detalhes
aquilo que o sistema total é, o ambiente em que vive, qual é a sua finalidade e como esta é mantida pelas
atividades das partes” (CHURCHMAN, 1972, p. 27; 50).

De acordo com Maximiano (2005), a estrutura do sistema pode ser representada como um conjunto de
elementos ou componentes interdependentes, que se organizam nas seguintes partes: entradas (inputs),
processos, saída (output) e feedback; também conhecido, conforme Chiavenato (2003), como retroação,
retroalimentação, alimentação de retorno ou retroinformação. Maximiano (2005, p. 317; 318) explica que
“as entradas e saídas têm a função de fazer o sistema interagir com outros sistemas, que formam o
ambiente”. Segundo o autor, “um sistema utiliza recursos do ambiente e devolve-os na forma de entradas
para outros sistemas”.

As entradas abrangem os elementos ou recursos físicos e abstratos de que o sistema é feito, incluindo
todas as influências e recursos recebidos do meio ambiente. A parte do processo é onde acontece a
transformação dos elementos de entrada em resultados. Cada tipo de sistema tem uma dinâmica própria.
O que define a natureza do sistema é o processo, a natureza das relações entre as partes, que são muito
semelhantes em todos os sistemas. Os resultados do sistema, isto é, os objetivos que o sistema pretende
atingir ou que realmente atinge, evidenciam as saídas, que são os produtos e/ou serviços para os clientes
ou usuários. A principal matéria-prima do sistema conceitual é o intelecto. Entram informações, daí estas
são transformadas nos dados para produzir novas informações. O feedback é o retorno da informação,
aqui o sistema tem a função de comparar a saída com o padrão com um padrão antes estabelecido
(MAXIMIANO, 2005).

Na produção do conhecimento na universidade a noção basilar de organização sistêmica é muito relevante.
Todavia, é importante distinguir os sistemas quanto a sua natureza, quando são classificados como
fechados e abertos. Segundo Chiavenato (2010), no sistema fechado a permuta de entrada e saída com o
ambiente não existe, são equipamentos, máquinas etc., enquanto no sistema aberto há intercâmbio com o
ambiente, através de entradas e saídas. São pessoas, organizações. Os sistemas abertos são flexíveis e de
fácil adaptação; para uma sobrevivência, estão sempre se reajustando às condições do meio. As
organizações têm seu comportamento afetado por variáveis internas e externas. Para Chiavenato (2003,
p. 479), “o sistema aberto tem capacidade de crescimento, mudança, adaptação ao ambiente e até
autorreprodução sob certas condições ambientais. O sistema fechado não tem essa capacidade”.
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2 PERSPECTIVAS SISTÊMICAS E MEIO AMBIENTE

A noção de sistema é similar à ideia de ambiente nas ciências da administração. Por se tratar de um
campo de conhecimento interdisciplinar, a similaridade entre os termos implica valiosa compreensão sobre
a problemática da gestão dos conhecimentos ambientais na universidade. Nesse caso, seja como sistema
aberto ou fechado, a questão ambiental prenuncia relevantes configurações de funcionamento, estrutura e
finalidades no âmbito das universidades.

Afinal de contas, a problemática ambiental preconiza o trabalho diretivo com as lógicas de sistemas
abertos. Há predominância de adesão a tais princípios na prática de produção do conhecimento
universitário pelo fluxo incessante de influências externas, demandas e necessidades constituidas de modo
mais social possível. Nesse caso, a questão ambiental envolve não apenas o meio físico, mas, as relações
entre diversos tipos de sistemas relativos à vida biótica, seres abióticos, culturas, populações e suas
incessantes transformações estruturais, funcionais e mecanismos complexos de adaptação,
modificabilidade e renovação.

A produção do conhecimento ambiental na universidade, por isso mesmo, é de natureza sistêmica aberta.
Os sistemas abertos também são denominados de sistemas orgânicos e Chiavenato (2010, p.70) coloca
que “as organizações são sistemas abertos e orgânicos que transformam recursos físicos, materiais e
financeiros recebidos do ambiente em bens e serviços que retornam ao ambiente”.

Mas, que significado é atribuído ao termo ambiente nessa discussão Como definição de ambiente,
Chiavenato (2010, p. 71) declara que “é tudo aquilo que envolve externamente uma organização. [...]
Ambiente é tudo o que está além das fronteiras ou limites da organização”. Ainda sobre o tema, o autor
diz que “os sistemas existem em um meio e são por ele condicionados. Meio (ambiente) é tudo o que
existe fora e ao redor de um sistema e que tem alguma influência sobre a operação do sistema”
(CHIAVENATO, 2003, p. 476).

Para Churchman (1972, p. 57; 59) “o ambiente do sistema é aquilo que está situado ‘fora’ do sistema”.
Complementando o autor observa que “o ambiente não é o ar que respiramos ou o grupo social a que
pertencemos ou a casa em que vivemos por mais que estas coisas possam parecer estar fora de nós”. Por
sua vez, Maximiano (2005, p. 317) ressalta que “o ambiente é um sistema de sistemas”.

Logo, conclui-se que as organizações possuem as mesmas características que os sistemas abertos e estas
são passíveis de mudanças em seus ambientes. A organização é um sistema social de caráter complexo e
suas partes são interdependentes, mas inter-relacionadas (chiavenato, 2003). Segundo Churchman
(1972), quando enxergamos a organização como sendo processos que se relacionam, estamos
trabalhando com um enfoque sistêmico.

Nesse caso, para terem êxito em seus objetivos, com eficácia e eficiência, as organizações precisam tomar
posse do conceito de Administração. Para Chiavenato (2010, p. 5), “Administração é o processo de
planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar” os esforços dos membros das organizações e “aplicação
dos recursos organizacionais”. Nessa perspectiva, é necessário distinguir entre visão sistêmica e enfoque
sistêmico, tanto em gestão como nas ciências da administração.

Enfoque sistêmico é a forma de olhar o mundo e a nós mesmos e no entendimento de Churchaman (1972,
p. 139) “[...] significa observar cada parte componente em função do papel que desempenha no sistema
mais amplo”, “[...] é simplesmente um modo de pensar a respeito desses sistemas totais e seus
componentes” (CHURCHAMAN, 1972, p. 27). É também uma ferramenta para planejar e preparar sistemas
que produzam resultados. Para Maximano (2005), o próprio enfoque sistêmico é um sistema de ideias.

Na visão de Maximiano (2005, p. 325) “uma das premissas mais importantes do moderno enfoque
sistêmico é a noção de que a natureza dos sistemas é definida pelo observador. [...] para enxergar a
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complexidade, é preciso ter a capacidade de enxergá-la”. Esclarecendo mais, o mesmo autor afirma que
“quem utiliza o enfoque sistêmico aprende a enxergar sistemas e sua complexidade. Para enxergar
sistema é preciso educar-se para perceber os elementos da realidade como parte de sistemas”.

A base desse tipo de distinção é a Teoria dos Sistemas, ramo específico da teoria geral de sistemas. Esta
última surgiu com os trabalhos do biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, que apresentou sua proposta
na década de trinta. Ele critica a visão de que o mundo é dividido em diferentes áreas, como Física,
Quimíca, Biologia, Psicologia e outros (Chiavenato, 2003). Entretanto, Bertalanffy (1977) defende que a
teoria geral dos sistemas deve estudar os sitemas globalmente envolvendo todas as interdependências de
suas partes, ou seja, para o autor, “[...] uma teoria geral dos sistemas seria um instrumento útil e capaz
de fornecer modelos a serem usados em diferentes campos e transferidos de uns para outros”
(BERTALANFFY, 1977, p. 57). No entendimento de Chiavenato (2003, p. 496), a teoria geral de sistemas
“busca os princípios unificadores capazes de interligar os universos particulares das ciências, de modo que
os progressos alcançados em uma ciência possam beneficiar as demais. Trata-se de uma teoria
interdisciplinar”.

Por isso mesmo, quando falamos de gestão de conhecimentos ambientais na universidade nos deparamos
com as questões da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é um dos mais complexos elementos que
se encontra nas práticas de gestão do conhecimento ambiental produzido pelas instituições,
principalmente, pela pesquisa acadêmica. Mas, o que é interdisciplinaridade Na opinião de Vasconcelos
(2003, p. 179) “interdisciplinaridade, em geral, é usado para se referir à situação em que há algum tipo de
interação entre duas ou mais disciplinas que se comunicam, que tentam aproximar seus discursos,
ambicionando mesmo uma transferência de conhecimentos”.

A transferência de conhecimentos, seja pelo viés metodológico, seja pelo viés teórico (ou ambos) é uma
das consequências da interdisciplinaridade. Na prática da interdisciplinaridade, duas ou mais disciplinas
instituem intencionalmente ligações para alcançar um conhecimento maior e profundo, embora cada
disciplina mantenha sua identidade, conserve sua metodologia e observe os limites de sua área (RATTNER,
2006). No caso das práticas de produção do conhecimento acadêmico, esses elementos nem sempre são
evidentes e concretamente observados.

Espera-se que na produção e gestão do conhecimento acadêmico a interdisciplinaridade seja amplamente
utilizada. Ter um estudo interdisciplinar é permitir a geração de novos conhecimentos, uma vez que é
composto de equipes de vários profissionais e cientistas de diversos campos do conhecimento,
multidisciplinares. Dessa forma, identificando uma característica dinâmica do estudo das ciências
ambientais, mediante a sua realidade sistêmica, o processo de realização do saber interdisciplinar
apresenta características propensas à abertura de conversas com outros conhecimentos, flexibilidade,
paciência, desconstrução do saber e aceitação de novos papéis (BORGES; PINTO, 2011).

Uma característica muito presente no estudo das causas ambientais é a questão sistêmica, que permite
compreender o meio ambiente como parte que integra outros conhecimentos. O foco da questão ambiental
como sistema tende a uma nova racionalidade do saber, de forma complexa do pensamento e da ação.
Nesse sentido, o estudo científico das ciências ambientais deve ter caráter multidisciplinar e interdisciplinar
de forma que haja reunião disciplinar e o saber científico especializado e particularizado esteja numa
dimensão bem distante da realidade do estudo das ciências do ambiente (BORGES; PINTO, 2011). Assim,
conforme Coimbra (2004, p.558), “é lícito dizer que a visão holística[1], o enfoque sistêmico e o
tratamento interdisciplinar constituem o tripé estável da ciência ambiental e, por conseguinte, da nossa
percepção e da gestão que se pretende praticar na solução da questão ambiental”.

Nos tempos pós-modernos é muito comum a utilização da palavra gestão em substituição à palavra
administração, e vice-versa. É evidente que a primeira é bem mais falada atualmente. Para alguns autores
as duas palavras têm o mesmo significado e para outros, tem significado diferente, são empregadas em
organizações públicas e privadas com fins lucrativos ou não. Para Houaiss (2007, p. 1449) gestão é o “ato
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ou efeito de gerir; administração, gerência; período de administração em uma sociedade, na qual alguém
desempenha a gerência por delegação dos outros sócios”. O mesmo autor destaca que administração é o
“ato, processo ou efeito de administrar; ato de reger, governar ou gerir negócios públicos ou particulares;
modo como se rege, governa, gere tais negócios” (HOUAISS, 2007, p. 87). Por sua vez, Oliveira (1998, p.
25) define gestão como “atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização”. Administração
para Chiavenato (2003, p. 22) “é a maneira de governar organizações ou parte delas. É o processo de
planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos organizacionais para alcançar determinados
objetivos de maneira eficiente e eficaz”.

O emprego ou escolha pelo termo gestão possui referencialidade ímpar. Os autores Bateman e Snell
(2009, p. 15) no primeiro capítulo do seu livro atribuem o título de “Gestão”, no entanto no decorrer do
assunto abordado passa a adotar a palavra “administração” por diversas vezes e define-a dizendo que,
“administração é o processo de trabalho com pessoas e recursos, que visa cumprir as metas de uma
organização”, percebe-se que há uma polissemia conceitual.

Para Dias (2002, p. 11) “a gestão incorpora a administração e faz dela mais uma das suas funções
necessárias para seu desempenho. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas para
atingir de forma eficiente e eficaz os objetivos de uma organização”. Continuando com sua conclusão o
mesmo autor coloca que “gestão é lançar mão de todas as funções e conhecimentos necessários para
através de pessoas, atingir os objetivos de uma organização de forma eficiente e eficaz” (DIAS, 2002,
p.11). Portanto, para alguns teóricos gestão é algo maior, e o termo engloba a administração, conceito
este adotado no presente estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Gerir é algo mais do que administrar, implicando mudanças de paradigmas conceituais, teóricos e
pragmáticos. Por isso, as organizações, tanto particulares, como públicas, de uma maneira geral passaram
a se conscientizar da importância da revisão dos seus modelos de gestão. As empresas privadas por conta
da sua sobrevivência e competitividade no mercado e as instituições públicas pelo cumprimento de sua
missão, que é atender com qualidade a prestação de serviços de interesse da sociedade (SANTOS et al.,
2001). Com a globalização, as mudanças estão acontecendo com maior agilidade e para as organizações
não é diferente, elas necessitam ser mais ágeis nos seus processos de gestão de forma eficaz e eficiente,
atendendo às demandas da sociedade e agindo de maneira proativa.

A questão ambiental quer seja na produção de conhecimentos acadêmicos ou na informalidade de
consumo ou de oferta, acesso ou uso de serviços, é uma constante na vida social contemporânea. Os
consumidores dos produtos e/ou serviços a cada dia tornam-se mais exigentes com o ecologicamente
correto e ainda levam em conta a qualidade, durabilidade e preço. Para isso as organizações, mesmo as
que trabalham com serviços precisam ter eficiência no uso dos recursos para alcançar a eficácia nos
resultados esperados. Portanto, as organizações carecem repensar a sua forma de gestão, para incluir
outros requisitos fundamentais como: meio ambiente, segurança, saúde e responsabilidade social
(CERQUEIRA, 2006).

Desse modo, novas práticas de gestão desafiam novos rumos no modo de administrar as problemáticas
recorrentes nesse novo século. Segundo Pereira (1995), a partir dos anos setenta foram decorrentes ou
geradas mudanças macroambientais que tornaram obsoletas as práticas até anteriormente utilizadas,
ocorrendo, assim, uma quebra de paradigma em relação aos novos modos de se administrar uma
instituição.

As Universidades ainda estão em um processo de amadurecimento em relação às questões ambientais
quanto à aplicabilidade da produção acadêmica ambiental, pela ineficiência do gerenciamento do seu
produto, que é o conhecimento produzido através do ensino, da extensão e da pesquisa, e pela ausência
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de uma articulação interna, nesse caso específico, nos programas de pós-graduação.
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[1] O que caracteriza a visão (ou a abordagem) holística é levar em conta a complexidade desafiadora
desse determinado meio ambiente e da sua problemática. [...] no momento atual, é a única possível e
capaz de abrir caminhos para a implantação de um novo paradigma de conhecimento e administração da
Terra (COIMBRA, 2004).
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