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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo relatar e compartilhar as experiências de um de 

um grupo de estudos em seu processo de construção e amadurecimento. É fruto da 

evolução das reflexões desenvolvidas no Grupo de Estudo sobre Políticas 

Educacionais e Socioambientais (GEPESA), que reúne alunos e professores dos 

Cursos de Pedagogia, Geografia, Administração e Psicologia da Universidade Tuiuti 

do Paraná, da Faculdade de Ciências Humanas Letras e Artes, do curso de 

Pedagogia e de outros profissionais de outras instituições. O grupo está inserido no 

NEPE, Núcleo de Pesquisas Educacionais, do curso de Pedagogia. O objetivo do 

GEPESA é aprofundar as reflexões acerca da formação profissional no âmbito dos 

cursos de graduação sobre a Educação para Sustentabilidade, investigando como os 

vários conceitos permeiam as diferentes formações. Para tanto, vários documentos 

têm sido analisados e amplamente discutidos, entre eles podem-se citar os 

resultados de conferências e relatórios mundiais, leis, decretos, pactos que discutem 

um novo modelo civilizatório para gestão e planejamento. Estes documentos incluem 

todos os segmentos da sociedade, já que nenhum setor pode abster-se desta 

discussão. Na educação, anunciam a necessidade de inseri-los deste a Educação 

Infantil até a Pós-Graduação. Assim, há necessidade de implantar na formação 

profissional de todas as áreas de conhecimento discussões sobre sustentabilidade. 



Ao longo das últimas três décadas discute-se a temática ambiental na formação. 

Durante este período ocorreram muitas evoluções nos conceitos, e percebe-se que 

muita coisa mudou. Hoje são vários setores da sociedade que já incorporaram a 

dimensão ambiental em seus discursos. Mas será que este fato é realmente positivo? 

Transcorrido mais de trinta anos, que evoluções efetivas aconteceram? Qual tem 

sido o papel das Universidades no que diz respeito à formação profissional para a 

sustentabilidade? Está-se formando para o mundo do trabalho ou apenas para o 

mercado de trabalho? Busca-se a responsabilidade socioambiental ou ambientalismo 

de resultados a serviço de uma disfarçada racionalidade instrumental? Deseja-se 

criar uma massa crítica que seja capaz de reagir e propor novas mudanças? Ou 

ainda estamos adestrando sem ter clareza para onde o futuro nos conduz? Brugger 

(1994), analisando propostas oficiais no documento “Estratégia Internacional de Ação 

em Matéria de Educação e Formação Ambientais para o decênio de 1990”, do 

PNUMA/UNESCO apontou seu predomínio técnico e naturalizante em detrimento 

dos aspectos éticos e políticos da questão ambiental. Segundo a autora o conteúdo 

do documento mostra uma tendência a uma educação amestradora que define como 

“uma instrução de caráter, essencialmente técnico, fruto de uma visão de mundo 

cientificista e unidimensional”. BRUGGER (1994, p.14). Desta forma, é necessário 

compreender se o projeto sustentabilidade que está em construção, se apóia na 

estratégia participativa e democrática de ampla discussão com a sociedade, ou se 

ainda hoje “é possível, mais do que nunca, ocultar sob a fachada de um 

saber“técnico” uma decisão na verdade política. Da mesma forma, o universo da 

locução técnica serve para reproduzir e legitimar o status quo e repelir outras 

alternativas, que porventura se coloquem contra ele”. BRUGGER, (1994, p.8). 

Instigados por estas e outras questões, tiveram início as atividades do GEPESA, que 

pretende ensejar com os seus participantes conceitos advindos da 

transdiciplinaridade, pois como aborda Nicolescu, (2001, p.9) os pesquisadores que 

entendem este processo “aparecem como resgatadores de Esperanças”, pois, 



constroem um novo momento de idéias e um projeto para o Futuro, e o conceito de 

sustentabilidade se encaixa nesta perspectiva. Neste contexto e após longas horas 

de estudos e discussões entre os participantes o GEPESA decidiu contribuir com o 

debate de forma mais efetiva, organizando e ofertando um curso de Pós-Graduação 

em Educação, Ambiente e Formação Humana para a Sustentabilidade, ofertada 

pela Universidade Tuiuti do Paraná, ligado a Faculdade de Ciências Humanas Letras 

e Artes e ao Curso de Pedagogia. A decisão de ofertar o curso de Pós-Graduação 

voltado à Formação Humana é atender às diretrizes do Ministério da Educação -

MEC e do Ministério do Meio Ambiente MMA, e também da UNESCO que determina 

a implementação da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(2005-2014), e que reforça mundialmente o papel da sustentabilidade a partir da 

Educação e que se propõe a potencializar as políticas, os programas e as ações 

educacionais já existentes nessa área, bem como multiplicar oportunidades 

inovadoras.1 Desta forma, as atividades acadêmicas que estão sendo desenvolvidas 

no curso contribuem para fomentar um maior número de pesquisas em educação, 

ambiente e sustentabilidade para que seja possível criar bases para o 

desenvolvimento sustentável, visando mudanças no pensar e no agir cotidiano. A 

instrumentalização da dimensão ambiental enquanto objetivo de inserção 

educacional é exercida neste curso, que se destina a profissionais de formação 

diversificada, propiciando uma visão holística e transdisciplinar desta instigante 

temática. O principal objetivo do curso é produzir, ampliar e difundir conhecimentos 

sobre gestão, educação e inovações tecnológicas, voltadas a sustentabilidade 

socioambiental. Pretende-se desenvolver investigações nas áreas da educação 

social, gestão de organizações públicas, privadas e não governamentais, fomento de 

incubadoras, projetos baseados em tecnologias limpas, proteção e conservação 

ambiental, levando ainda em consideração os aspectos, dos direitos humanos, 

                                               
1 Ver MEC – Cadernos SECAD 1. Disponível em:                                                                                                             
< http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental.pdf>



cidadania, desenvolvimento de comunidades, movimentos sociais, medidas 

socioeducativas, economia solidária e responsabilidade socioambiental empresarial. 

A construção deste curso de Pós-Graduação se dá pelo engajamento dos 

professores que atuam no curso, empenhados em fomentar na UTP novas dinâmicas 

de trabalho associadas aos princípios da sustentabilidade, como recomendados pelo 

Capítulo 36 da Agenda 212, que é um plano de ação para ser adotado global, 

nacional e localmente, por organizações do sistema das Nações Unidas, governos e 

pela sociedade civil. Além do documento em si, a Agenda 21 é um processo de 

planejamento participativo que resulta na análise da situação atual de um país, 

estado, município, região, setor e planeja o futuro de forma socioambientalmente 

sustentável. O curso, por estar ligado às diferentes faculdades da UTP (FACHLA, 

FACET, FCSA e FCBS), tem caráter transdisciplinar. Os produtos derivados deste 

curso abrem espaço para intercâmbios nacionais e internacionais tais como o 

International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) e a vários programas 

de pesquisa mantidos pelo PNUMA. Importante salientar que o grupo de professores 

que participam do curso atua de forma autogestionada no sentido de buscar uma 

gestão democrática. Há reuniões semanais onde cada decisão é debatida de forma 

exaustiva. As informações circulam livremente e não há hierarquia. Ou seja, todos 

são co-responsáveis por tudo o que acontecer com o ou no curso de pós-graduação. 

Neste sentido, pode haver desgastes nas relações, pois os conflitos existem e devem 

ser administrados por todos. O importante é que o próprio grupo perceba seu 

movimento e possa crescer tanto tecnicamente quanto emocionalmente para o bem 

comum. A referida Pós-Graduação, já produziu a realização de dois Seminários 

convidando a comunidade em geral para participar do debate, tais como: 

profissionais de formação diversificada, gestores de empresas públicas e privadas, 

professores de todos os níveis e modalidades de ensino e interessados nos temas 

supramencionados. Além de participar do debate, o objetivo dos Seminários é: 

                                               
2 A Agenda 21, documento também concebido e aprovado pelos governos durante a Rio 92.



debater e contribuir com o maior número de pessoas possíveis em face da temática e 

também convidá-los a integrar o curso de pós-graduação. O primeiro Seminário foi 

denominado de “Formação Humana e Desenvolvimento: os Desafios da 

Sustentabilidade”, e abordou temas ligados aos desafios da sustentabilidade em 

uma visão transdisciplinar envolvendo todos os professores do curso que se 

disponibilizaram a proferir palestras que versavam sobre diferentes abordagens 

sobre a sustentabilidade. Foi um seminário que permitiu ao grupo avaliar o interesse 

dos participantes sobre a temática, e, sobretudo tudo interagir com os participantes. 

O segundo Seminário intitulado: “II seminário sobre Formação Humana para 

Sustentabilidade: Políticas Ambientais e Educacionais" teve como abordagem as 

políticas educacionais e ambientais e os desafios da sustentabilidade, relacionadas 

com o desenvolvimento e a formação humana. Este segundo seminário foi fruto de 

reflexões relativas ao primeiro módulo do curso com o desenvolvimento de palestras 

e debates sobre: As políticas educacionais e seus reflexos na construção da 

sociedade brasileira – População e Saúde nas Políticas - As discussões ambientais e 

as Políticas Ambientais: Os vários discursos sobre o Aquecimento Global - As 

discussões sobre a escassez da água e as políticas públicas para os recursos 

Hídricos, - Alguns instrumentos que dispomos para construção de Políticas Públicas: 

A Agenda 21 como exemplo. As palestras deste seminário foram proferidas pelos 

próprios alunos da pós-graduação, entre eles profissionais das áreas de: Pedagogia, 

Psicologia, Bacharel e licenciado em Educação Física, Administrador de Empresas e 

Gestor ambiental. Os textos das palestras foram produzidos com orientação de dois 

dos professores do curso, a saber: o professor responsável pelo módulo e o 

professor de metodologia, que participa ativamente de toda a construção da pesquisa 

dos alunos desde o primeiro até o último módulo do curso. Após a rica experiência 

vivida pelo grupo de professores e alunos, esperamos continuar contribuindo com a 

sociedade para a Formação Humana, divulgando e debatendo por intermédio de 

outros seminários dos próximos módulos. 
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