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Apresentação
José Rodrigues de Farias Filho1 e Cinthia Paes Virginio2
O Projeto Redes de Educação, desenvolvido na Pró-Reitoria de
Graduação da Universidade Federal Fluminense, durante a gestão
2015-2018, teve como principal objetivo (re)construir, na instituição, a
noção de coletividade e pertencimento. Ao longo desse período, propusemos diálogos entre todos os membros da comunidade acadêmica,
a partir de diversos encontros virtuais e presenciais, que contou com
a adesão de discentes, docentes e técnicos que, assim como nós, vislumbravam uma universidade mais inclusiva, sustentável e engajada
socialmente. Nesses encontros, criamos redes e estabelecemos parcerias
com profissionais dentro e fora da universidade. Em meio às diferenças, pudemos nos apresentar, enquanto UFF, como uma instituição que
valoriza o ensino, a pesquisa e a extensão.
Os temas que fundamentam o Projeto Redes de Educação – sustentabilidade, engajamento social e tecnologias lúdicas e assistivas –,
foram definidos com o propósito de incidir, de forma transversal, nos
currículos dos cursos de graduação da UFF. Com o apoio incansável
dos organizadores e de todos os envolvidos, estreitamos os laços entre
as unidades e estabelecemos o diálogo, promovendo a discussão de
temáticas essenciais para o percurso formativo dos estudantes, tanto
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no aspecto acadêmico e profissional, como também, e sobretudo, como
no âmbito pessoal.
Juntos e com o apoio da EdUFF, consolidamos esta obra, que
mais do que apresentar importantes registros de pesquisa, representa
as diferentes formas de atuação dos autores e de toda a comunidade
acadêmica em relação às temáticas envolvidas e, ainda, destaca o desenvolvimento de práticas que, certamente, contribuirão para a melhoria
do ensino de graduação em nossa universidade.
As experiências, projetos e ideias registrados nesta Coletânea
representam a pluralidade de nossa universidade e, mais do que isso,
configuram os ideais de docentes e discentes que ainda persistem e
acreditam em um futuro de excelência e qualidade para a Universidade
Federal Fluminense. A todos que participaram, direta ou indiretamente,
desta produção, nossos sinceros agradecimentos. Deixamos também
nosso agradecimento à atual gestora da Prograd, Pró-Reitora Professora
Alexandra Anastácio, que acreditou em nosso projeto e nos ajudou a dar
continuidade à produção desta obra.
Esperamos que a leitura deste material seja não apenas uma
maneira de eternizar as ideias e práticas vivenciadas, mas que também
reafirme e ecoe, além dos muros da UFF, a necessidade da promoção e
inserção de práticas cada vez mais sustentáveis e inclusivas em nossa
sociedade.
Boa leitura!
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A instituição de educação superior constitui-se, hoje, em uma das
instituições da modernidade ocidental com maior duração histórica.
Desde o surgimento da Universidade de Bolonha, século XI, até os dias
atuais, a instituição de educação superior conquistou autonomia suficiente para dar credibilidade ao princípio da liberdade do saber, da produção e da transmissão do saber. Na pauta da produção e transmissão
do saber, incluímos o discurso do desenvolvimento sustentável amplamente defendido desde o Relatório de Brundtland, publicado em 1987.
Desde então, tal discurso atravessou mais de três décadas e permanece
presente nos processos de produção, socialização de conhecimento e
nas práticas educativas que acontecem, principalmente, em instituições
educativas. Desse modo, o discurso do desenvolvimento sustentável
tem convergido no sentido de incluir e defender algumas pautas que
se inscrevem, sobretudo, nas dimensões econômica, social e ambiental.
Algumas dessas pautas, sobretudo no âmbito das políticas públicas educativas, foram amplamente estudadas e aplicadas no segmento
de ensino nas diferentes instituições de educação superior em todo o
Brasil. Entre elas podemos destacar, tendo como base a Universidade
Federal Fluminense (UFF), as temáticas contempladas nos capítulos
que conformam esta coletânea, principalmente: educação ambiental e
formação docente; promoção da saúde e práticas integrativas; desenvolvimento sustentável e produções culturais; redes internacionais para o
intercâmbio de experiências em educação e sustentabilidade; consumo
consciente; desenvolvimento sustentável e formação de profissionais
em diferentes áreas de atuação; território e experiências agroecológicas;
mudanças climáticas e outras problemáticas ambientais; entre outras.
Todas essas temáticas contribuíram para ampliar e proporcionar
avanços significativos ao campo teórico, metodológico e epistemológico
da educação ambiental, da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável no foco da coletânea em trazer contribuições para o ensino de
graduação. Reconhecer tais avanços é importante para continuarmos
transformando esse campo e, quando possível, com provocações cada
vez mais críticas, uma vez que a função social da instituição de educação superior vai além de uma temporalidade que se queira imediata. Ao
contrário, inscreve-se na responsabilidade de pensar e reflexionar sobre
as práticas de hoje, com vistas a projetar o amanhã.
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Nesse sentido, resulta pertinente a criação de espaçostempos de
(auto)reflexão, entre eles o questionamento dos conhecimentos, das
práticas e dos resultados destas na realidade cotidiana. Reconhecer
que muitas das atividades desenvolvidas nas instituições de educação
superior, sob signo do desenvolvimento sustentável, não foram capazes
de inserir e questionar as diversas problemáticas econômicas, sociais e
ambientais vivenciadas por diferentes comunidades em âmbito nacional e internacional. A negação dessas realidades materializadas não
mais faz do que definir o lugar social da instituição e, portanto, situá-la
como aquela que aceita as regras impostas pelas lógicas hegemônicas
ou como aquela que luta pelos direitos de humanos e não-humanos, da
natureza e pela justiça social, econômica e ambiental.
As produções acadêmicas no campo temático reunidas nesta coletânea sinalizam que as problemáticas econômicas, sociais e ambientais,
foram/são produzidas enquanto resultado de processos de acumulação
de riquezas, de apropriação da natureza e de injustiças impostas, principalmente aos grupos menos favorecidos economicamente. Contudo, as
possibilidades de dialogar sobre estas questões nos processos de ensino,
voltados aos cursos de graduação, são ainda limitadas. A ausência de
debates sobre estas questões significa, entre outros aspectos, ignorar que
tais problemáticas afrontam a dignidade humana e não-humana, uma
vez que coloca determinadas regiões, temáticas, natureza, humanos e
não-humanos em situação de vítimas de uma lógica desenvolvimentista
e, portanto, de processos de violência e subalternização.
Diante da realidade das instituições de educação superior brasileiras, desconstruir a lógica desenvolvimentista hegemônica revela-se extremamente complexo. Principalmente em cenários de ameaças
constante da liberdade do saber, da autonomia docente e universitária,
da democratização política e do financiamento da instituição de educação superior pública e gratuita. Pensar a desconstrução da lógica
desenvolvimentista hegemônica, enquanto produtora de processos de
violência e subalternização, nos dias atuais, representa, entre outros
aspectos, (re)definir a posição da instituição de educação superior em
diferentes perspectivas.
Significa, portanto, reconhecer que as instituições de educação superior têm produzido, alimentado e ampliado o campo teórico,
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metodológico e epistemológico da educação ambiental, da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável nas últimas décadas. Porém,
pouco tem refletido sobre a insuficiência desta produção, no sentido de
provocar reflexões e ações que tenham como finalidade desestabilizar
as relações que caracterizam os diferentes processos de violências que se
intensificam dentro e fora das instituições, sejam elas escolares ou não.
Igualmente, no sentido de questionar as formas de produção e
manutenção desse campo enquanto possibilidade de ampliar a leitura
da realidade e, assim, desconstruir e incluir temáticas que possam atender a esta finalidade. A compreensão de leitura da realidade, desde o
nosso entendimento, necessariamente, se inscreve na construção de
diálogos que contemplem a inclusão de contextos, cenários, temáticas
e atores sociais que historicamente foram deixados às margens dos
segmentos acadêmicos de ensino, pesquisa, gestão e extensão. Em tal
inclusão, resulta interessante considerar as potencialidades do acesso à
informação, da construção seletiva de um determinado conceito e, por
conseguinte, das atitudes que são produzidas em função deste.
Em outras palavras, compreender que as representações sociais,
teoria amplamente difundida pelo psicólogo social Serge Moscovici,
podem ser construídas enquanto estratégias contra-hegemônicas. A
depender das finalidades institucionais, é possível desconstruir o discurso desenvolvimentista atual enquanto única possibilidade de avanços em matéria de direitos humanos e ambientais. A partir desta desconstrução, projetar outros símbolos e significados que contemplem as
demandas da coletividade que foi deixada às margens da institucionalização do conceito de sustentabilidade.
No prospecto da elaboração de representações sociais e, portanto,
de discursos e de práticas enquanto lutas contra-hegemônicas, a instituição de educação superior é desafiada a refletir e questionar diversas questões afetas à pauta da sustentabilidade no âmbito da própria
instituição e sua inserção e contribuição societal. Algumas questões
sinalizamos a seguir, iniciando pelas temáticas pouco amadurecidas,
não instrumentalizadas e não institucionalizadas enquanto discurso ou
prática sustentável.
Pontuar a difícil realidade do acesso e permanência na instituição de educação superior dos diferentes povos/etnias/nacionalidades

26

Algumas pautas para pensar a instituição de educação superior

indígenas, das comunidades afro-brasileiras e demais populações do
campo. Questionar, assim, o eurocentrismo e a colonização do saber que
predomina nas matrizes curriculares dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação e, portanto, a negação da pluralidade do conhecimento dessas comunidades enquanto algo importante para a sociedade. Desestabilizar os processos de violência epistêmica que imperam
por mais de cinco séculos na América Latina. Ressaltar, assim, aquilo
que representou/representa o processo de invasão, apropriação e violência -colonização-, provocando o etnocídio, o epistemicídio e, em alguns
casos o genocídio, entre outras consequências graves.
Para além do acesso, permanência e representatividade do saber
das diferentes populações do campo, entre elas os povos/etnias/nacionalidades indígenas e comunidades afro-brasileiras, sinalizar a presença da mulher na instituição de educação superior enquanto prática
sustentável. Denunciar, nesse sentido, os diversos tipos de violências
que as mulheres sofrem diariamente nos espaços e nas relações de trabalho e estudo. Evidenciar, dessa forma, os processos que operam nas
sutilezas do patriarcado, presentes nas diferentes categorias de assédios - moral, político, sexual, entre outros. Do mesmo modo, as relações assimétricas que se estabelecem nos cargos de gestão, nos quais
as mulheres, por diferentes motivos -na maioria das vezes por razões
sexistas-, encontram, ainda, mais dificuldades para ascenderem aos
cargos de gestão e pesquisa universitária, sobretudo à reitoria, às pró-reitoras, à direção de faculdades e institutos, à liderança de grupos de
pesquisas, entre outros.
Ainda no que diz respeito às violências, enfatizar as relações
insustentáveis que se estabelecem nos espaçostempos acadêmicos, independentes da diversidade de gênero, étnica e dos cargos ocupados pela
comunidade. Relações estas que tem provocado a ausência de saúde
nos diferentes profissionais e estudantes, em função dos assédios constantes e da retirada de autonomia. Nesse sentido, resulta importante
pensar a saúde dos profissionais e estudantes universitários enquanto
prática sustentável, projetar essa questão enquanto uma prioridade nas
políticas de desenvolvimento institucional. Reconhecer que a saúde do
trabalhador e do estudante representa o bem maior de qualquer instituição que prima pela qualidade e, portanto, compreende que as lógicas de
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aprisionamentos dos corpos e da criatividade, bem como outras regras
de controle e poder não, necessariamente, significam qualidade no
desenvolvimento das atividades desempenhadas.
Refletir sobre as questões não instrumentalizadas e não institucionalizadas enquanto discurso ou prática sustentável desafia-nos a
questionar a personificação do cargo público nos diferentes espaços das
instituições de educação superior. Portanto, o desejo de propriedade,
de controle e poder que caracteriza a permanência de alguns grupos
políticos em cargos de gestão. Alguns desses grupos tem suas permanecias garantidas em função das notas orquestradas ainda nos processos
de seleção dos programas de pós-graduação e dos concursos públicos.
Tal personificação, como se o cargo fosse inseparável da pessoa que o
exerce, tem consequências graves em diferentes processos. Entre tais
consequências podemos destacar as violências administrativas, a retirada da autonomia de estudantes e de docentes e, talvez a mais grave,
o adoecimento da comunidade universitária.
No âmbito das questões não institucionalizadas enquanto práticas sustentáveis, é relevante repensar os processos de produção e socialização do conhecimento, de forma que tais processos possam ter maior
visibilidade possível, também, fora das comunidades universitárias. As
práticas sustentáveis no âmbito da pesquisa significam, sobretudo no
campo das Ciências Humanas e Sociais, dialogar com as pessoas protagonistas das pesquisas, devolver os resultados à comunidade envolvida
no processo. Igualmente, preocupar-se com a transmissão das informações de forma que melhor represente as comunidades. Situá-las, nesse
sentido, desde uma lógica colaborativa, de modo a superar a concepção categórica desvalorizada de objeto de pesquisa, para inscrevê-la
enquanto colaboração essencial para o desenvolvimento do campo
científico em discussão.
Todas as questões anteriormente apresentadas podem estar inseridas no âmbito do segmento acadêmico de ensino, no qual esta coletânea foi pensada. Porém, grande parte delas se inscreve na agenda institucional enquanto práticas interdisciplinares e transversais; ou seja, nos
diferentes processos de gestão universitária que não podem ser inseridos isoladamente. Nesse sentido, é importante reiterar a articulação de
diferentes atores sociais enquanto possibilidade de ampliar a leitura da
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Resumo
A partir de uma reflexão sobre o papel docente, conforme lido em Paulo
Freire, Moacir Gadotti, Paulo Roberto Padilha e Boaventura de Sousa
Santos, e também sobre a compreensão atual de Educação, sobretudo
quando falamos em Ecologia, Saberes, Educação Sustentável e a incorporação da consciência de uma “educação ambiental”, das “ciências da
terra” (P.Freire; M.Gadotti), da “condição planetária” (E.Morin) este trabalho visa ponderar a apropriação crítica da Poesia, com particular ênfase no
contexto de formação docente de graduandos/licenciandos em Ciências
Exatas, sinalizando uma proposta de leitura poética do mundo, de maneira integrada, transdisciplinarmente. Para tanto, apropriarmo-no-emos
do exame de ecopoesia em algumas das produções culturais contemporâneas da região sul-fluminense coletadas como parte do projeto Cultura
e Artes no sul-fluminense: memória & história, verificando as suas implicações critic-sociais, bem como a aplicabilidade no ensino, a partir do
desenvolvimento da referida pesquisa. Deste modo, pretende-se atentar
a novas formas de ensino que enalteçam a globalidade do Ser e a Terra.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Transdisciplinaridade, Sociedade
Líquida, Educação e Poesia.

Introdução
O conceito de modernidade líquida foi construído sobre a ideia
de modernidade sólida. Objetos, mercadorias, lazer e serviços compatíveis com uma modernidade light contribuíram para fazer hoje, mais do
que ontem, com que tudo que fosse sólido se desmanchasse no ar – tanto em
relação a objetos (ex.: mercadorias) quanto a pessoas (ex.: identidades).
Marshall Berman procurou caracterizar o jeito moderno de ser:
Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos.
(...) ela [a modernidade] nos despeja a todos num turbilhão de
permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de
ambiguidade e angústia. (Berman, 2007: 24).
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Ainda que possa parecer que a modernidade líquida seja algo
completamente novo, ela é uma continuidade ou avanço da modernidade. Mudam as cores, mas o sabor é o mesmo: a velocidade das
mudanças, a construção e destruição constante, dentre outras características, explicam muito do que acontece hoje. A consequência inevitável
deste cenário é a reificação dos sujeitos. Passamos a valorizar os resultados práticos visíveis, a competitividade da eficiência, desprezando valores humanos fundamentais, como a capacidade de resiliência, o sentido
de apoio mútuo, comunidade e construção conjunta de um mundo
melhor. A isso, os teóricos da Educação e da Ecologia têm vindo a se
referir igualmente por sustentabilidade.
A liquidez do ensino tem como marca o “escoar” da informação
(ainda que não necessariamente, do conhecimento), alocá-lo aqui e ali
no pen drive, na nuvem, numa lousa eletrônica e impõe aos educadores
uma necessidade de transformar tudo o que é informação em algo consistente, relevante, significativo ao aprendiz e, assim, faça da Educação
um espaço do possível, da integração, da sustentabilidade (em vários
níveis: social, ecológica, etc). Desta feita, um dos grandes desafios aos
educadores hoje no mundo líquido é transformar o ainda nebuloso contexto líquido de que faz parte a Educação em algo relevante a todos
os atores educacionais, dirimindo as possíveis confusões que possam
pairar relativamente aos valores de cada um (sejamos professores, alunos, pais, responsáveis, funcionários, mas todos, cidadãos). Retificar o
valor de cada um de nós, neste mundo mesclado por existências reais
e virtuais, transmutando ideias em redes é dever docente, mesmo que
ainda estejamos igualmente a aprender como fazê-lo.
De fato, a adaptação aos tempos líquidos é um imperativo, não
uma opção, pois a era da sociedade do clique é o tempo no qual vivemos. Mas, não nascemos “num clique”. O tempo da Educação difere do
tempo do clique. E eis outro desafio ao cotidiano docente e ao ambiente
escolar como um todo: o educar-se requer recolhimento, silêncio e o
tempo do silêncio tem sido esquecido. Precisamos reaver este tempo
contínuo, de calmaria, de tranquilidade. Segundo o poeta inglês, fundador do Romantismo, William Wordsworth, “a poesia é emoções recolhidas na tranqüilidade”. Ora, se como temos vindo a ler na obra de Paulo
Freire, a educação é Poesia, precisamos tratá-la com a emoção recolhida
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na tranquilidade. Ler requer o espaço interior do silêncio, a sinestesia
que cede lugar à visualidade auditiva, só possível no recolhimento. Isso
nos parece uma contradição nos tempos líquidos, pois a era digital exige
rapidez. Como lidarmos com isso?
Só encontramos sentido naquilo que ecoa como relevante para
as nossas realidades. E isso se dá com o tempo, com o desenvolver da
capacidade de abstração. A possibilidade de transformar algo em significativo, verdadeiramente assimilado, conhecimento que transforme
realidades, requer tempo para além-do-clique. Nesta direção, a sala de
aula passa a ser espaço de motivação para a busca do conhecimento e o
professor, um mediador dos processos de (re)apropriação da informação em conteúdo relevante. O desafio está para além do papel do professor no ambiente das aulas, mas na mudança de paradigmas sociais,
que atribuem este ou aquele papel historicamente ao professor, à escola,
aos funcionários e à comunidade. Algo que igualmente acontece com o
passar do tempo, o vagar de devir... – e não no instante digital...!
Alguns documentos oficiais mundiais, que surgem visivelmente
a partir da Rio-1991, e que reuniu líderes mundiais e estabeleceu os
primeiros passos à diretrizes para a mudança acerca do olhar sobre o
mundo, os ecossistemas, a natureza e o homem, apontam à ecologia
como a base para um novo pensamento. Na sua Carta Encíclica Laudato
Si Sobre O Cuidado Da Casa Comum (2015), o Papa Francisco dedica um
capítulo inteiro, particularmente o “Uma Ecologia Integral”, a mostrar
como o pensamento acerca da sustentabilidade é a única via que poderá
modificar os efeitos da ação humana no meio ambiente. E isso significa
também o pensamento sobre a sustentabilidade humana. Igualmente,
os educadores que têm feito a diferença social no Brasil e no mundo, tais
como Moacir Gadotti, Antonio Padilha e outros, apontam à mesma direção. Isso nos leva a concluir que se queremos um mundo mais habitável
em todos os níveis, a começar pelo que constrói mentes, a Educação, é
de fundamental importância repensarmos a sala de aula, as aulas específicas, a partir de uma abordagem transdisciplinar e sustentável.
Reflitamos, pois, acerca de como a liquidez pode ser ferramenta
no e do ensinar, na sua variável de fluidos e a partir dela propiciar
ao aluno a solidez de um bom ensino, de um processo com excelência aproximando o aprendiz que entende a liquidez como comum, da
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solidez da completude que é se apropriar de conhecimento. E, principalmente, de como a integralização dos saberes leva a construções de
conhecimento que façam sentido aos aprendizes, tornando a Educação
relevante e, ainda possível, na era líquida.
De se ressaltar que a Ecopoesia não é novidade da década de
1990 ou de hoje, mas surge com os poetas românticos ingleses, no fim
do século XVIII, particularmente, com a publicação de As Baladas Líricas,
poema escrito por William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge em
1798 e que inicia um período de enaltecimento da natureza, em contradição com o crescente e avassalador processo de industrialização. O fato
é que nos anos 1990, a poesia voltada à natureza volta a merecer destaque, particularmente, por coincidir com a época de preocupação ecológica pelo mundo e passa a ser designada pela crítica como Ecopoesia.
Os trabalhos de extensão universitária e referentes à pesquisa
do projeto Cultura e Artes não tiveram como único foco a ecopoesia,
embora tenha vindo a ser um dos alvos na elaboração de materiais
transdisciplinares a serem empregados em aulas de Química e Física
pelos futuros professores, atualmente, alunos em formação.

Cultura e Artes no sul-fluminense, a geração de
conhecimento e a sustentabilidade
Podemos dizer que crescentemente, com o passar dos anos os
questionamentos sobre como gerar uma mudança significativa no
meio ambiente para que as próximas gerações possam desfrutar de
um melhor futuro levam a necessidade de uma educação ambiental.
Somente através da educação é possível alcançar tais objetivos, pois é
necessário não apenas gerar um conhecimento ambiental no indivíduo,
mas também fazer com que este viva a sustentabilidade. Moacir Gadotti
cita dois níveis em que se deve trabalhar para que seja possível uma
educação sustentável, nomeadamente:
O nível legal: reformas educacionais (currículo, conteúdos); e
o nível de compromisso das pessoas, engajando o seu endosso
(para uma vida sustentável), por um processo virótico, biológico, intuitivo (não um processo mecânico ou racional),
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possibilitado por diferentes motivações (compaixão, amor,
medo, raiva etc.). (2008: 38)

Portanto, o comprometimento para uma vida sustentável tem
que estar no âmago do indivíduo, ou seja, levar uma vida sustentável
tem que ser algo natural. O filósofo Gilles Lipovestsky afirma que:
O saber oferece autonomia aos indivíduos. A cultura geral é indispensável para elevar a capacidade crítica dos jovens e libertar
seus espíritos, de maneira que tenham ferramentas para colocar
as informações em perspectiva e entender o presente. Não é só a
economia e o meio ambiente que precisam de desenvolvimento
sustentável. É preciso pensar também na sustentabilidade do
indivíduo. É imperativo lutar contra o desequilíbrio existencial
resultante do consumo e da cultura do divertimento ininterrupto.
Estamos em uma transição cultural para o desenvolvimento de
uma ecologia do espírito. (in Educação 360º).

É necessário traçar planos educacionais concretos para alcançar
tais objetivos. Moacir Gadotti diz que há diferentes formas de introduzir
estes conceitos, uma vez que eles dependem do contexto, ou ainda, da
realidade vivida por aqueles indivíduos como regionalidade, cultura e
etc. Portanto, apesar dos problemas serem globais, as soluções são locais
e regionais. Ele ainda diz que é preciso “Educar para entender que a casa é
uma só. Educar para transformar em nível local e global.” (Gadotti, 2008: 74).
A educação não deve ser tratada como setorial e sim num nível,
inter e transdisciplinar e intersetorial. A arte, que é deixada como
um fator secundário em nossa vida tem um papel fundamental
quando pensamos na transdisciplinaridade. Como afirma Gilles
Lipovestsky: A arte é aquilo que pode restituir sentido para as nossas ações, além de ser uma ferramenta para reduzir a violência,
ao permitir a expressão da identidade e o reconhecimento social.

Assim, utilizando da arte local é possível, como citado acima,
construir soluções aos problemas globais, partindo das realidades locais
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e regionais. O projeto Cultura e artes do sul fluminense: memória & história acompanha escritores que traduzem as suas vivências, origens e
localidades em suas escritas. Assim, ele tem sido capaz de gerar uma
reflexão do leitor quanto aos problemas, as possíveis soluções propostas
e se elas realmente são cabíveis. Aplicar estes conhecimentos de reflexão acerca do humano no ensino de disciplinas como Química e Física
mostra-se-nos como um grande desafio, pois aparentemente são áreas
distintas do conhecimento. Porém, é impossível hoje pensarmos num
ensino global, integrado, sem a transdisciplinaridade, sobretudo, a partir da Literatura, que é uma forma de nos conhecermos, uma maneira
de sabermos quem somos no Mundo.
Segundo Morin (2013:3), o nosso sistema educacional utiliza um
método disciplinar. Ou seja, a educação é dividida em disciplinas e,
apesar de existir uma conexão entre elas, essa conexão mostra-se, por
vezes invisível e nos faz pensar que não há ligação entre elas. Porém,
como salienta Edgar Morin, “é necessário dizer que não é a quantidade
de informações, nem a sofisticação em Matemática que podem dar sozinhas um conhecimento pertinente, é mais a capacidade de colocar o
conhecimento no contexto” (2013: 3).
Então, para uma mudança significativa do indivíduo, os educadores precisam disponibilizar ferramentas para que o próprio sujeito
consiga interligar os conhecimentos de todas as áreas do saber. Morin
ressalta a importância do conhecimento integralizado, ou seja, tanto
das partes quanto do todo; para se conhecer este último, é preciso
conhecer as partes e só conhecemos as partes, se temos ideia do todo.
Isso em si justifica o conhecimento transdisciplinar e pormenorizado
concomitantemente.
Outrossim, não há como o ser humano se desenvolver sem interligar os saberes, pois, cada área tem a sua importância. Por exemplo,
a química nos propicia uma visão de mundo no aspecto científico da
natureza e a poesia no aspecto social, tanto da interação com a sociedade quanto com o ambiente onde vivemos, como aponta Edgar Morin:
“...a poesia nos ensina a qualidade poética da vida, essa qualidade que
nós sentimos diante de fatos da realidade.” (2013: 7)
Portanto, é preciso compreender que o diálogo entre os diversos
saberes é que nos guiará para o caminho de um ensino mais relevante
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da sustentabilidade, já que é sabido, que só o conhecimento pode nos
tirar da ignorância e do egoísmo que a cada dia cresce no ser humano
como aponta Morin (2013: 8):
cada vez o individualismo aparece mais, estamos vivendo numa
sociedade individualista, que favorece o sentido de responsabilidade individual, que desenvolve o egocentrismo, o egoísmo
que, consequentemente, alimenta a auto-justificação e a rejeição
ao próximo.

Também, conforme Freire (1980), ao se deparar com o cotidiano é
possível uma observação do mundo, o homem imerso neste meio deve
ser conscientizado. Por ser um ser racional, e único ser vivo capaz de
modificar, aprimorar, realizar mudanças no mundo em que vive e também refazê-lo diante a qualquer catástrofe ambiental e social. Com isso
há de se esperar uma compreensão diante do seu compromisso com a
natureza e o seu habitat.
Há de se esperar um aumento da reflexão na questão de sustentabilidade no ensino, uma vez que a geração contemporânea passa por
diversos problemas. Esses antigamente não eram preocupantes, mas
com a descoberta da limitação dos recursos naturais existentes e do
aumento exacerbado da degradação do meio ambiente, o assunto de
sustentabilidade assume papel principal na formação social, ambiental
e política dos alunos.
Entretanto, para realizar projetos que envolvam a sustentabilidade, educadores têm que se utilizar da multidisciplinaridade como
parte de seus objetivos de ensino, pois é esta que agrega assuntos de
diferentes áreas, integrando-nos na produção de conhecimentos que
compõem aquilo que o sociólogo Boaventura de Sousa Santos sinaliza
como ecologia dos saberes
A utilização das produções culturais contemporâneas da região
sul-fluminense que foram coletadas como parte do projeto Cultura e
Artes no sul-fluminense: memória & história possui um papel multidisciplinar ao utilizar a Literatura como meio de exposição da Ciência em
geral. O livro Experimentos poéticos de José Huguenin, e cujo lançamento
foi parte integrante do Cultura e Artes, traz diversos poemas que unem

674

Para uma Educação Sustentável: Ecopoesia em Transdisciplinaridade

Física e Literatura. Além da explicação teórica, o autor também se utiliza de uma estética diferenciada que pode atrair ainda mais os alunos.
Ao utilizar o experimentalismo lingüístico, o poeta dialoga não apenas com a Física, mas com a história da literatura brasileira, particularmente o concretismo, trazendo ao público a dimensão intertextual
e transdisciplinar, que tem sido igualmente adotada nos trabalhos de
extensão que envolvem o Cultura e Artes, tenham sido as sessões de
Escrita Criativa nas escolas de ensino médio da região, tenham sido nas
aulas de Didática aos alunos de Licenciatura em Química e que recebe
também alunos de Física – como disciplina optativa. A intenção, neste
último caso, é sinalizar aos jovens, futuros professores, a dimensão
transdisciplinar e a relevância da literatura integrada aos outros conhecimentos. Aprende-se mais, quando o foco do aprendizado faz sentido
no dia-a-dia, conforme nos ensinam muitos educadores brasileiros que
vão de Paulo Freire a Moacir Gadotti.
Passamos a citar alguns exemplos de poemas que têm sido adaptados a aulas de Física e Química na prática de estágio dos alunos em
formação. E o primeiro dos poemas empregados é “Universo”, o qual
descreve o surgimento da vida, desde a explosão do Big Bang passando por transformações até ocorrer uma nova aniquilação. O formato
desse poema induz uma interpretação do símbolo infinito presente na
Matemática, até ocorrer novamente uma explosão e tornar ponto. Após
essa repetição de explosão o poema estimula a continuação de uma
nova vida. (Huguenin, 2015: 30).
Outro poema que foi levado às aulas de Física pelos alunos em
formação as suas salas de aulas de estágio foi o poema “Gravidade”, que
retrata perfeitamente a força que existe mas que não é possível enxergá-la. Do ponto de vista do cotidiano a atração gravitacional da Terra
ocorre quando objetos caem ao chão quando são soltos. Essa passagem
está exposta no primeiro e segundo parágrafo, nos quais o autor se utiliza de uma maçã para descrever essa queda. Essa atração é atribuída
a força Peso que é calculada pela massa do objeto multiplicada pela
gravidade local que é de aproximadamente 9.81 m/s². Além disso, em
uma escala maior, mostra que essa força gravitacional é a que mantém
os planetas em órbita ao redor do Sol. E por fim, termina com a seguinte
frase: “Difícil, mesmo, é suportar o peso das palavras.”, a mostrar que
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essa força gravitacional mesmo sendo tão gigantesca, capaz de atingir
toda a humanidade, em comparação com apenas uma palavra, torna-se
insignificante e, possivelmente, menos dolorosa. (2015: 31).
Por fim, chegamos ao poema “Aço e alma”, um dos mais contundentes à realidade Volta-redondense, pelo que evoca da cidade do aço,
do que este representa à comunidade local, ao desenvolvimento regional e nacional. “Aço e alma” conduzirá o leitor a produção do aço e a
industrialização exacerbada que ganhou rumores maiores com a guerra.
Essa corrida contra o tempo povoou lugares devido ao trabalho proporcionado pelas empresas. Os alunos em formação propuseram que
os educadores se utilizem desse poema para confrontar os problemas
que as indústrias acarretam como poluição do ar, da água e até mesmo
sonora. Mostrar a seus alunos que esse processo é necessário para que
o lugar se desenvolva, entretanto, acarreta em prejuízos que devem ser
diminuídos para não agravarem a saúde dos moradores e trabalhadores
locais. Propondo um debate sobre o assunto e uma possível sugestão da
preservação do meio ambiente local, as aulas de Química em muito se
beneficiaram e poderão ainda se beneficiar desta leitura transdisciplinar, a partir de um poema anti-ecológico, mas muito ecológico, ao evocar a importância do olhar sobre a natureza, e sobre o comportamento
humano. (2015: 13).
No livro O homem que fugiu para lua, numa carona pelo tempo, publicado pelo autor Ivani Egalon, escritor Volta-redondense, que é uma das
cidades amparadas pelo projeto, vê-se claramente a utilização do local
e o país onde mora para ser o centro dos acontecimentos. O protagonista do livro mora em Volta Redonda e, como habitante desta realidade
específica, remete-nos à necessidade de mudar o ambiente onde vive,
de ser o escolhido para mudar quando ninguém o quer fazer. Utiliza
também da cultura de um país para dizer o quanto ele tem a oferecer
e que devemos todos fazer a nossa parte, como diz Ivani Egalon no
seguinte excerto: “A escolha do Brasil como palco para a trama, era
pela sua disponibilidade de terras além de ser um país hospitaleiro”.
(Egalon, 2012: 153).
Portanto, apesar de ser uma ficção dramática, o livro nos traz muitos conceitos científicos como a exploração da lua e de outros planetas
dentre outros, o que pode ser utilizado como parte da conscientização
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do lugar do ser humano no mundo, no ambiente da sala de aula de
Ciências. Educar para uma ecologia da sustentabilidade significa alertar
ao papel do ser humano no mundo maior, conforme apontam Gadotti
(2011), Morin (2013), dentre outros.

Caminhos pela Poesia
A experiência de pensarmos a transdisciplinaridade com foco na
literatura, em particular, na Poesia em diálogo com as várias compreensões de sustentabilidade foi conseqüência da responsabilidade que clamamos à comunidade acadêmica e não só, na busca pela qualidade
educacional, transcendendo, pois, os moldes historicamente conservadores de organização social, sobretudo, os que se associam ao ritual
escolar, de reprodução de uma sociedade tecnicista e produtiva nos
moldes industriais repensando, assim, a escola como parte integrante
da cidadania, na sua construção e dinamização sociais. Em síntese, pensar em qualidade exige olhar para além dos resultados de exames e de
assimilação de conteúdos, tendo a ver com analisar criticamente como
estes resultados implicam no cotidiano dos sujeitos que os produzem, e,
sobretudo, considerando a realidade brasileira, refletir sobre os entraves
que não permitem que tais resultados sejam alcançados. A longo prazo,
o maior entrave que já se começa a notar é a falta de sustentabilidade
humana e de consciência ambiental.
Pensar uma escola sustentável tem a ver com a articulação entre
docentes, discentes e comunicação em interlocucação, atuando em conjunto na construção de uma sociedade que responda ao meio ambiente,
desenvolvendo projetos educacionais em nível acima do satisfatório,
obtendo bons frutos no quesito ensino-aprendizagem, em direção a
uma educação significativa, condizente com a conscientização ambiental eu-outro(s). Sobre esse aspecto, Gadotti sinaliza a importância da
integralização não apenas de conteúdos e ideias, mas, sobretudo, de
pessoas e de como nos devemos reconhecer:
(...) gostaria de falar da escola do século 21, como um lugar especial, um lugar de esperança e de luta. Já falamos muito mal da
escola. Costumamos reclamar dos nossos professores como se eles
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fossem os responsáveis por todos os males da humanidade. Mas é
na escola que passamos os melhores anos de nossas vidas, quando
crianças e jovens. A escola é um lugar bonito, um lugar cheio de
vida, seja ela uma escola com todas as condições de trabalho, seja
ela uma escola onde falta tudo. Mesmo faltando tudo, nela existe o
essencial: gente. Professores e alunos, funcionários, diretores. Todos
tentando fazer o que lhes parece melhor. Nem sempre eles têm
êxito, mas estão sempre tentando. Por isso, precisamos falar mais
e melhor de nossas escolas, de nossa educação. (Gadotti, 2008: 92)

Observa-se que, assim como Freire (1996) substituiu acomodação
por intervenção na realidade escolar, Gadotti (2008) mudou o olhar do
pior para o melhor da escola e focou seu olhar em gente, professores,
alunos, gestores escolares, funcionários, toda comunidade do entorno,
o grupo de protagonistas da escola. Isso é poético. Isso tem a ver com
redescobrir a natureza intrínseca de todos nós. A escola do século XXI
é um estabelecimento de ensino construído e frequentado por pessoas
suscetíveis a erros, mas com possibilidades reais de resgatarem a urbanidade de nós mesmos, em espírito colaborativo e gestão democrática
escolar com sucesso. O efeito naturalmente consequente e esperado
desta mudança de foco será a escola como espaço de relações de aprendizagem, de sustentabilidade para além da consciência ambiental, num
constante fazer poético.
Deste modo, a escola é um espaço de transformações sociais,
cumprindo seu papel crítico, criativo e, sobretudo, reflexivo, oriundo da
dinâmica das relações sociais que desenvolve, com períodos de conflitos
e ou harmonia, inerentes das relações humanas. Sobreviver no século
XXI, como instituição de ensino, tem a ver com a capacidade sustentável
de gestão das diversas esferas que compõem o espaço da Educação, ou
seja, uma sociedade de redes e de movimentos, com múltiplas oportunidades e autonomia de aprendizagem.
Nesse sentido, considera-se que o projeto pedagógico das escolas deva manter características transformadoras, com propostas pedagógicas cooperativas, que salientem a consciência coletiva escolar e os
cuidados com o meio ambiente, além do envolvimento de todos os protagonistas do estabelecimento de ensino.
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Embasado em estudos de Padilha (2007) acerca da qualidade
socioambiental, bem como Padilha e Silva (2004) sobre qualidade
sociocultural, Gadotti (2010) evidencia que construir ações educativas dentro destes contextos significa educar para o respeito à diversidade cultural, educar para o cuidado em relação aos outros e ao meio
ambiente, rejeitando qualquer forma de opressão ou de dominação.
Segundo Padilha (2007),
Se queremos uma educação para a vida, para a satisfação individual e coletiva, que nos ajude a ter um contato sensível e consciente com o belo e, ao mesmo tempo, que nos ensine a cuidar
do planeta em que vivemos de forma sustentável, temos, então
de falar não simplesmente de qualidade de educação, mas, como
prefiro chamar, de qualidade sociocultural e socioambiental da
educação. Trata-se, nesse caso, de trabalharmos na perspectiva
eco-político-pedagógica, que nos remete à formação ampla e
integral das pessoas, visando à recuperação da totalidade do
conhecimento, dos saberes, dos sentimentos, da espiritualidade,
da cultura dos povos e da história da humanidade em íntima
conexão com todas as formas de vida no nosso ecossistema.
(Padilha, 2007: 22).

Cabe realçar a perspectiva eco-politico-pedagógica na educação
proposta por Padilha (2007), remetendo-nos à formação ampla e integral de pessoas, dentro de espaços que cultivam a cidadania e a democracia, num movimento poético integral.
Por fim, a escola do século XXI, à luz da obra de Paulo Freire
é uma Escola Cidadã, em que o papel de cada um dos protagonistas
expressa o compromisso pela promoção da qualidade sociocultural e
socioambiental da educação, neste campo propício ao ensino-aprendizagem. Isso relaciona-se à ressignificação dos papéis de cada um dos
atores envolvidos nos processos educacionais, para além dos ambientes
escolares.
Neste sentido, diante dos novos desafios da sociedade contemporânea, cabe aos educadores o papel fundamental de instruir
seus alunos a viver em harmonia com o meio ambiente, perante
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a necessidade de um mundo melhor e sustentável. Afirma Paulo
Freire: “Para o educador-educando, dialógico, problematizador,
o conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma
imposição, um conjunto de idéias a ser depositado nos educandos,
mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo
daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada”
(FREIRE, 2005: 53).
A poesia e a literatura mostram-se como base para se repensar
um ensino transdisciplinar e uma educação libertadora, sustentável,
integralizando saberes e pessoas em movimentos que façam sentido
a todos.
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