
 Numa perspectiva global, historicamente, a 
agressão pós-guerra mundial é o marco de referência para 
as preocupações e desafios inerentes a relação sociedade-
natureza no mundo moderno. Dentre os muitos pontos 
de inflexão, vale pontuar o modelo fordista disseminado 
pelo planeta e a cultura de produção e consumo em 
massa; a volatilidade e o descartável dos produtos e 
relações; o comportamento arrogante, predatório, egoísta 
do humano; o desrespeito em relação a dinâmica e 
auto-organização da natureza, às diferentes culturas e 
à sócio e biodiversidade; e a insistência de acharmos 
que não fazemos parte da natureza baseado em visão 
antropocêntrica e reducionista quando se discute a ideia 
do universo interior e exterior (perspectiva da ecologia 
profunda e do ser ecológico) presentes no nosso cotidiano 
e na passagem efêmera do humano no processo evolutivo 
inerente às diferentes espécies.

 Para estas questões, figura o desafio de se refletir 
qual a forma com a qual pensamos e interpretamos a 
realidade, que vai do local ao global e que se inscreve 
numa perspectiva sistêmica/holística. Aqui, aparece, 
então, a ideia do conhecimento, da relação objetividade e 
subjetividade, apoiado na liberdade de pensamento e no 
domínio metodológico de interpretação. 

 Em outras palavras, ciência para quê, para quem, 
com quem? (Ideia de uma ciência pública e cidadã, 
ideal percorrido pela Unesc enquanto Universidade 
Comunitária e inscrito em sua Missão Educar, por meio do 
ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e 
a sustentabilidade do ambiente de vida). Considerando-
se, ainda, os limites da própria ciência, de como é possível 

fazê-la, as condições de sua produção, do acesso e 
disseminação do conhecimento e das muitas vertentes 
epistemológicas e paradigmáticas.

 É nesse contexto que entra as muitas pretensões 
quando se aventura nas pesquisas socioambientais em 
sua mais ampla concepção, pressuposto fundamental da 
existência do PPGCA (Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Ambientais) da Unesc, sua área de concentração, 
Ecologia e Gestão de Ambientes Alterados, e linhas de 
pesquisa: Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento e 
Ambiente Natural que, ao procurar na prática da pesquisa 
articular teoria e conhecimento ao empirismo, adota 
por extensão um projeto intelectual que problematize 
os muitos processos complexos de degradação que 
aparecem na flecha do tempo em nossa região e no 
planeta, apoiado no diálogo de saberes, na abordagem 
disciplinar, inter e transdisciplinar e nas dimensões da 
sustentabilidade através das muitas possibilidades e 
variados projetos e produção científica. 

 Vale destacar aqui a ideia do (re) encantamento 
do mundo que precisamos revisitar, vislumbrar e percorrer, 
admitir que a natureza também tem memória e história, e 
a partir de uma reapropriação social e comum da natureza 
e uma nova racionalidade e saber ambiental, articular 
processos dinâmicos e vivos de feição física, biológica, 
termodinâmica, econômica, política e cultural. Ou seja, 
processos de construção social do problema ambiental, 
sem hipotecarmos o futuro das gerações e orientados 
por valores e conduta ética e responsável, considerando 
sonhos, utopias e horizontes em curto, médio e longo 
prazos.
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