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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo discutir a sustentabilidade numa perspectiva transdisciplinar. Existe a
necessidade de uma educação transdisciplinar capaz de formar cidadãos conscientes da preservação do meio
ambiente, trazendo a reflexão acerca da importância das ações que contribuem para a melhoria deste. Nesse
sentido, diante de um mundo complexo percebe-se que a transdisciplinaridade é um principio imprescindível
para a sustentabilidade. Para a realização dessa investigação fizemos o uso da pesquisa bibliográfica. Como
resultado do estudo, notou-se que a escola atrelada à proposta educativa integralizadora transdisciplinar é
fundamental para a formação do indivíduo, pois esta visa um olhar contínuo e diferenciado, além do
estabelecimento do diálogo entre os saberes diversos.

Palavras – chave: Sustentabilidade – Transdisciplinaridade – Complexidade - Educação.

ABSTRACT

This study aims to discuss sustainability in a transdisciplinary perspective. There is the need for
transdisciplinary education capable of forming citizens aware of the preservation of the environment, bringing
reflection on the importance of actions that contribute to this improvement. Accordingly, before a complex
world we perceive that transdisciplinarity is an essential for the sustainability principle. To carry out this
research we made use of literature. As a result of the study, it was noted that the school linked to
integralizadora transdisciplinary educational proposal is essential for the formation of the individual, since it
aims at a continuous and distinctive look beyond the establishment of dialogue between diverse knowledge.

Keywords - Keywords: Sustainability - Transdisciplinarity - Complexity - Education.
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INTRODUÇÃO

Um dos assuntos mais veiculados nos meios de comunicação em geral é a crise sustentável. A sociedade
contemporânea vem sendo marcada de forma constante pelo capitalismo e pelos avanços tecnológicos que de
certa forma tem trazido diversas consequências ambientais.

O aumento do consumo por parte da população tem acarretado um elevado nível de poluição em todos os
sentidos, a incidência do lixo, a destruição de florestas através do desmatamento, entre outros.

A sustentabilidade é definida como o conjunto de ações humanas que tem o intuito de suprir as necessidades,
visando o desenvolvimento econômico sem comprometer o futuro das próximas gerações, ou seja, sem
agredir o meio ambiente.

A educação como o conjunto de ações humanas, valores éticos e morais aliada à transdisciplinaridade pode
auxiliar na compreensão dos problemas ambientais, pois a visão transdisciplinar traz um olhar global diante
da realidade sustentável que é lamentável. Esta propicia a compreensão da complexidade em suas múltiplas
dimensões, despertando no sujeito posturas de como conviver positivamente com a sustentabilidade.
[4]Morin (2000) ressalta:

[...] uma vez que a complexidade dos problemas do nosso tempo nos desarmam,
torna-se necessário que nos rearmemos intelectualmente, instruindo-nos para
pensar a complexidade, para enfrentar os desafios da agonia/ nascimento desse
intertício entre os dois milênios, e tratar de pensar os problemas da humanidade na
era planetária.(MORIN, 2000, p.18)

Portanto, a transdisciplinaridade contribui para a compreensão dos problemas ambientais que incidem na
sociedade complexa. Esses problemas da atualidade exigem do sujeito um pensamento complexo, capaz de
desenvolver a criticidade e a autonomia do indivíduo para que ele possa agir em favor do planeta.

A escola como um espaço de aprendizagem e construção de conhecimentos deve, portanto trabalhar na
perspectiva da formação de um sujeito transdisciplinar capaz de humanizar-se e reconhecer as necessidades
do planeta Terra para efetivar ações humanas sustentáveis. Acerca da transdisciplinaridade, [5]Nicolescu
(1999) afirma:

A transdisciplinaridade como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que está ao
mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de
qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente para o qual
um dos imperativos é a unidade do conhecimento. (p.16 negrito do autor).

Nessa perspectiva, a transdisciplinaridade possibilita a compreensão do mundo atual, provocando um
repensar diante de nossas ações, permitindo a busca de subsídios capazes de refletir acerca dos nossos
posicionamentos diante da realidade complexa.

Esta traz uma visão transgressora para que o docente possa se enxergar como transgressor para estabelecer
mudanças. E estas mudanças devem começar a partir da escola para posteriormente o interior do indivíduo,
possibilitando o resgate deste em suas múltiplas dimensões.

A docência transdisciplinar vai além da disciplina, reconhecendo o todo e desconsiderando a fragmentação dos
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saberes. E a evolução rápida do mundo aliada a destruição planetária exige uma atualização contínua desses
saberes.

Assim, diante destes múltiplos problemas que ameaçam constantemente a biodiversidade e os ecossistemas,
é fundamental que a escola pense em ações contextualizadas com a perspectiva transdisciplinar, integrando
todas as áreas do conhecimento, fazendo com que reúna os saberes diversos para a construção de uma visão
integrada de forma que possibilite um olhar sensível por parte dos sujeitos sobre a problemática relacionada à
sustentabilidade.

Existe a necessidade de discussão acerca da sustentabilidade na escola. Em grande parte das instituições
educacionais essa questão é mencionada superficialmente, faltando muitas vezes a criticidade e o incentivo à
pesquisa. A intenção deste trabalho é a de contribuir para a pesquisa favorecendo o conhecimento.

A SUSTENTABILIDADE E COMPLEXIDADE GUIADAS PELA E TRANSDISCIPLINARIDADE

Em virtude da multiplicação das probabilidades de perigo, principalmente os provenientes das vicissitudes
relacionadas ao meio ambiente, a complexidade tem sido notória de maneira constante.

As transformações decorrentes da modernidade têm acarretado uma multiplicidade de problemas ecológicos.
No contexto atual a biodiversidade, a natureza, as plantas em geral tem sido ameaçadas e vem sofrendo
consequências das ações humanas. Diante dessas circunstâncias adversas, a construção de um pensamento
complexo e crítico torna-se um desafio.

O meio ambiente marcado por degradações, poluição, lixo, necessita da cooperação, reflexão e sensibilidade
de todos.

A sustentabilidade trata-se do equilíbrio relacionado ao uso da natureza e o que oferecemos em troca. É como
um triângulo que estabelece vínculos de forma que o homem, a natureza e o objeto são interdependentes e
interligados.

É interessante que os docentes como mediadores entre o educando e os conhecimentos utilizem a
transdisciplinaridade como um príncipio norteador para lidar com a realidade complexa da sociedade que tem
atingido a sustentabilidade, pois diante das consequências sofridas pelo planeta, faz-se necessário o
surgimento de um novo pensamento: uma educação numa perspectiva integralizadora.

A transdisciplinaridade torna-se a ponte para promover a sensibilidade por parte das pessoas diante das
questões sustentáveis. Sensibilidade esta, que poderá até mesmo mudar o quadro da sustentabilidade, de
forma que esta seja respeitada e conservada.

Para [6]Morin (2000): “o conhecimento transdisciplinar se configura como um horizonte mais ousado de
conhecimento”. (p.37). Desse modo, a transdiciplinaridade se aproxima mais do pensamento complexo, pois
esta enriquece o diálogo, o debate, uma vez que vai além das disciplinas, unifica os múltiplos saberes e traz
vida ao conhecimento.

Neste sentido, é necessário que as práticas educativas assumam novas posturas sociais, seguindo uma lógica
transdisciplinar, desenvolvendo e incentivando a participação e a interação entre os educandos de forma que
haja a sensibilização das consciências e reflexão acerca da importância sustentável para o planeta. De acordo
com [7]Pombo (2004):

Passa por reconhecer que, por detrás destas quatro palavras, multi, pluri, inter e
transdisciplinaridade, está uma mesma raiz – a palavra disciplina. Ela está sempre
presente em cada uma delas. O que nos permite concluir que todas elas tratam de
qualquer coisa que tem a ver com as disciplinas. Disciplinas que se pretendem
juntar: multi, pluri, a idéia é a mesma: juntar muitas, pô-las ao lado uma das outras.
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Ou então articular, pô-las inter, em inter-relação, estabelecer entre elas uma acção
recíproca. O sufixo trans supõe um ir além, uma ultrapassagem daquilo que é próprio
da disciplina. (POMBO, 2004, p.4)

Nessa perspectiva, a situação atual vigente requer estratégias de caráter transdisciplinar que viabilizem o
despertar da importância da natureza, possibilitando conhecimentos e competências para lidar com as
situações complexas relacionadas ao meio ambiente e sensibilizando acerca do cuidar da conservação
ambiental e da vida no planeta.

Uma das questões discutidas paulatinamente é a maneira como o homem utiliza negativamente os recursos
naturais com o fim de satisfazer suas necessidades pessoais.

Sabe-se que a questão ambiental exige uma orientação educacional de maneira que haja a compreensão
acerca da maneira como lidar com a questão ambiental.

Percebe-se que mesmo diante do fato da educação ambiental ainda não ter se consolidado, existe a
necessidade desse debate voltado para o contexto sustentável. “A Educação Ambiental é citada como um dos
elementos mais críticos para que se possa combater com mais rapidez a degradação da biosfera” ([8]LEFF,
1999, p.113). Ou seja, a educação ambiental permite um olhar amplo sobre as vicissitudes que atingem o
planeta.

Acerca da situação complexa do planeta, [9]Guatarri (1997) também salienta:

“O Planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-científicos, em
contrapartida das quais engendram-se fenômenos de desequilíbrios ecológicos, que
se não forem remediados no limite, ameaçam a implantação da vida em sua
superfície. Paralelamente a tais perturbações, os modos de vida humanos individuais
e coletivos evoluem no sentido de uma progressiva deterioração”. (GUATARRI, 1997,
p.7).

Neste sentido, percebe-se que a situação ecológica é delicada e vai além das estruturas políticas, econômicas
e sociais, chegando a atingir a maior parte do planeta de maneira constante. Por isso, é necessário rescindir o
pensamento fragmentado e enfrentando o desafio de reformular este, criando uma visão integradora acerca
da situação ambiental, de maneira que se criem soluções para esses impactos.

METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, fizemos a opção correspondente à uma reflexão e análise por meio da
pesquisa do tipo bibliográfica de abordagem qualitativa. De acordo com [10]Gil (1999), ressalta que a
pesquisa bibliográfica é constituída por meio de material já construído. Ou seja, parte do levantamento de
estudos já realizados. Já [11]Lakatos (2010) salientam que a pesquisa bibliográfica é realizada a partir do
registro disponível, característico de fontes anteriores como documentos impressos, livros periódicos, artigos,
teses, revistas etc.

O levantamento bibliográfico foi feito por meio de livros e artigos diversos referentes à sustentabilidade e
transdisciplinaridade. Após o levantamento bibliográfico o material foi explorado através de fichamentos que
traziam uma discussão aprofundada acerca da temática.

Como aspecto metodológico este trabalho possibilita um estudo de caso de caráter investigativo alicerçado à
análise de como a transdisciplinaridade tem sido inserida nas práticas escolares, discutindo aspectos voltados
para a sustentabilidade no estado de Sergipe.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Percebeu-se que diante das discussões acerca da realidade da sociedade complexa, a sustentabilidade hoje é
vista como um desafio na contemporaneidade, pois para que esta se efetive, é necessário a participação de
todos. E diante de um mundo complexo e globalizado, é preciso que haja uma ação conjunta para que venha
haver mudanças. [12]Moraes (2008) afirma que existe uma relação de interdependência entre indivíduo,
natureza e sociedade, e esta denomina esta relação como triângulo da vida. A autora questiona sobre como
podemos perceber a relação indivíduo/ sociedade/ natureza sem reconhecer os processos imbricados nessas
relações. Portanto, é preciso que venhamos reconhecer que precisamos da natureza para sobreviver, para
vivermos com longanimidade de vida, de forma saudável e sustentável.

[13]Moraes (2008) também salienta:

A visão ecológica que emerge na sociedade contemporânea, quando associada ao
pensamento filosófico e educacional atual, traz contribuições importantes para se
trabalhar em educação. Entre elas, a emergência de uma dimensão crítica e
questionadora dos fatos e atos cotidianos da vida. Traz também uma dimensão
reflexiva e critica que privilegia um pensar complexo, abrangente, profundo e
criativo, que leva os sujeitos a enfrentarem, de um modo mais apropriado, os
problemas de seu tempo. Para se pensar de maneira complexa é preciso ver o objeto
e suas relações. Isso é muito importante no trato dos processos e fenômenos
complexos, pois toda a realidade complexa não se revela superficialmente. Exige
reflexão aprofundada a respeito dos vários aspectos e dimensões envolvidas.
(MORAES, 2008, p.201)

Portanto no contexto atual, diante da multiplicidade dos problemas ecológicos que atingem o planeta, é
preciso que a escola forme um sujeito transdisciplinar que pense de forma complexa para que possa resolver
os problemas complexos que atingem a sociedade.

Segundo [14]Moraes (2008), outro problema de natureza complexa que também vem afetando a sociedade
nos últimos 20 anos, fruto do capitalismo é a globalização. [15]Gomes (1998) enfatiza: “a globalização está
em reduzir drasticamente o papel do cidadão, buscando transformar, como diz Milton Santos, todo mundo
“em consumidor, usuário e, se possível em coisa”. (GOMES, 1998, p 201).

A globalização como o maior intercâmbio comercial entre países e também produto do capitalismo incentiva
de certa forma o consumo que por sua vez é utilizado de maneira errônea.

Com relação aos problemas que afetam à sustentabilidade, é notório que existe a necessidade constante da
transdisciplinaridade, pois se as ações são conjuntas, até mesmo as partículas da física quântica descritas por
[16]Nicolescu (1999) são unificadas, como, pois o conhecimento deve ser tratado de forma fragmentada?

Deve-se, pois unir os saberes numa perspectiva transdisciplinar, buscando soluções viáveis para resolver os
problemas ambientais que assolam a humanidade. Diante das pesquisas, percebeu-se também que houve por
parte da população uma mínima redução dos consumos de água e energia elétrica, o que de fato traz
benefícios para o planeta.

Técnicas como reciclagem também já foram iniciadas por uma parte da população, mas tem muitas coisas
que precisam ser feitas e ainda estão a desejar, e para que a nova geração tenha uma consciência
sustentável, é necessário que haja uma educação desde a infância que desperte na criança o cuidar da
natureza, o olhar amável para o planeta, para que futuramente haja melhorias. E essa educação não deve ser
caracterizada apenas com o apoio da escola atrelada à todas as disciplinas, sobretudo, a família também deve
colaborar, pois esta é um dos principais elementos para a formação da identidade da criança.
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Outro resultado importante é que diante das pesquisas e discussões, foi constatado que a educação de forma
geral está ainda distante de uma lógica transdisciplinar, portanto, esta precisa ser repensada de maneira que
a escola empenhe-se em possibilitar ao indivíduo todo o aparato para a sua formação, e para isso a escola
deve ter uma concepção de educação correspondendo a todos os aspectos da necessidade do dinamismo
social de forma integralizadora e contínua.

A escola como fonte educadora deve investir em projetos de capacitação que envolvam a questão da
sustentabilidade, de forma que haja uma complementaridade na formação dos docentes, provocando um
repensar diante de suas ações.

A educação ambiental é imprescindível na escola, pois através dela que se discutem questões relacionadas
aos problemas ambientais que afetam o nosso planeta.

Esta atrelada ao pensamento complexo provoca ações como a economia dos recursos, a utilização do que
consumimos de maneira adequada, a reciclagem, a diminuição da poluição em todos os sentidos e o
tratamento agradável do meio ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo possibilitou uma reflexão acerca da educação sustentável numa perspectiva
transdisciplinar. A transdisciplinaridade é imprescindível no que se refere à sustentabilidade, pois ela unifica
os saberes, possibilitando enxergar a realidade em suas múltiplas dimensões.

Percebeu-se através dos estudos que ainda existe uma multiplicidade de problemas que precisam ser
solucionados.

Diante do big-bang de saberes, também denominada explosão de conhecimentos, existe a necessidade de
uma formação contínua no que se refere à questão sustentável, pois é necessário atualizar os conhecimentos
dentro dessa realidade complexa. É perceptível a intensa necessidade de um pensamento epistêmico capaz de
politizar as ações na utilização correta dos recursos naturais.

A questão da sustentabilidade deve ser inserida nos currículos escolares, de forma que resulte na formação de
indivíduos conscientes, capazes de refletir e discutir questões ambientais, lutando pela melhoria planetária.

Portanto, os professores devem capacitar-se constantemente, além disso, a escola deve elaborar projetos que
envolvam todas as disciplinas contemplando a sustentabilidade de forma que venham despertar nos
educandos o desejo e interesse em pesquisar e agir em favor da melhoria do planeta.

Assim, é imprescindível que na escola haja um trabalho conjunto para que possa discutir questões
ambientais, sociais e outros problemas que ainda proliferam na sociedade.

Diante de diversas vicissitudes ambientais causadas em grande parte pelas ações humanas, para haver
melhorias no que diz respeito à sustentabilidade é necessário que ao invés de construir um conhecimento
fragmentado, a escola deve seguir uma lógica transdisciplinar, capaz de formar cidadãos compromissados em
assumir as responsabilidades ambientais.

É necessário que as pessoas atribuam maior importância à sustentabilidade e que haja um trabalho conjunto
que incentive o diálogo e o debate sobre a questão ambiental planetária.

As discussões destes não devem ser feitas isoladamente, pois se assim forem efetivadas, estas estarão
distantes de um pensamento complexo e de uma lógica transdisciplinar. Sendo assim, a transdisciplinaridade
contribui para o enriquecimento do pensar crítico e do conhecimento.

Se o pensamento não mudar, torando-se complexo a começar dos docentes e da escola, a prática também
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não irá inovar-se. É preciso que haja escutas sensíveis, corações mais amorosos e solidários e mentes mais
abertas e conscientes da emergência da transdisciplinaridade como alternativa de melhoria do conhecimento
para se pensar de forma mais global e enriquecida.
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O presente estudo tem como objetivo discutir a sustentabilidade numa perspectiva transdisciplinar. Existe a
necessidade de uma educação transdisciplinar capaz de formar cidadãos conscientes da preservação do meio
ambiente, trazendo a reflexão acerca da importância das ações que contribuem para a melhoria deste. Nesse
sentido, diante de um mundo complexo percebe-se que a transdisciplinaridade é um principio imprescindível
para a sustentabilidade. Para a realização dessa investigação fizemos o uso da pesquisa bibliográfica. Como
resultado do estudo, notou-se que a escola atrelada à proposta educativa integralizadora transdisciplinar é
fundamental para a formação do indivíduo, pois esta visa um olhar contínuo e diferenciado, além do
estabelecimento do diálogo entre os saberes diversos.

Palavras – chave: Sustentabilidade – Transdisciplinaridade – Complexidade - Educação.

ABSTRACT

This study aims to discuss sustainability in a transdisciplinary perspective. There is the need for
transdisciplinary education capable of forming citizens aware of the preservation of the environment, bringing
reflection on the importance of actions that contribute to this improvement. Accordingly, before a complex
world we perceive that transdisciplinarity is an essential for the sustainability principle. To carry out this
research we made use of literature. As a result of the study, it was noted that the school linked to
integralizadora transdisciplinary educational proposal is essential for the formation of the individual, since it
aims at a continuous and distinctive look beyond the establishment of dialogue between diverse knowledge.

Keywords - Keywords: Sustainability - Transdisciplinarity - Complexity - Education.

INTRODUÇÃO

Um dos assuntos mais veiculados nos meios de comunicação em geral é a crise sustentável. A sociedade
contemporânea vem sendo marcada de forma constante pelo capitalismo e pelos avanços tecnológicos que de
certa forma tem trazido diversas consequências ambientais.

O aumento do consumo por parte da população tem acarretado um elevado nível de poluição em todos os
sentidos, a incidência do lixo, a destruição de florestas através do desmatamento, entre outros.

A sustentabilidade é definida como o conjunto de ações humanas que tem o intuito de suprir as necessidades,
visando o desenvolvimento econômico sem comprometer o futuro das próximas gerações, ou seja, sem
agredir o meio ambiente.

A educação como o conjunto de ações humanas, valores éticos e morais aliada à transdisciplinaridade pode
auxiliar na compreensão dos problemas ambientais, pois a visão transdisciplinar traz um olhar global diante
da realidade sustentável que é lamentável. Esta propicia a compreensão da complexidade em suas múltiplas
dimensões, despertando no sujeito posturas de como conviver positivamente com a sustentabilidade.
[4]Morin (2000) ressalta:

[...] uma vez que a complexidade dos problemas do nosso tempo nos desarmam,
torna-se necessário que nos rearmemos intelectualmente, instruindo-nos para
pensar a complexidade, para enfrentar os desafios da agonia/ nascimento desse
intertício entre os dois milênios, e tratar de pensar os problemas da humanidade na
era planetária.(MORIN, 2000, p.18)
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Portanto, a transdisciplinaridade contribui para a compreensão dos problemas ambientais que incidem na
sociedade complexa. Esses problemas da atualidade exigem do sujeito um pensamento complexo, capaz de
desenvolver a criticidade e a autonomia do indivíduo para que ele possa agir em favor do planeta.

A escola como um espaço de aprendizagem e construção de conhecimentos deve, portanto trabalhar na
perspectiva da formação de um sujeito transdisciplinar capaz de humanizar-se e reconhecer as necessidades
do planeta Terra para efetivar ações humanas sustentáveis. Acerca da transdisciplinaridade, [5]Nicolescu
(1999) afirma:

A transdisciplinaridade como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que está ao
mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de
qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente para o qual
um dos imperativos é a unidade do conhecimento. (p.16 negrito do autor).

Nessa perspectiva, a transdisciplinaridade possibilita a compreensão do mundo atual, provocando um
repensar diante de nossas ações, permitindo a busca de subsídios capazes de refletir acerca dos nossos
posicionamentos diante da realidade complexa.

Esta traz uma visão transgressora para que o docente possa se enxergar como transgressor para estabelecer
mudanças. E estas mudanças devem começar a partir da escola para posteriormente o interior do indivíduo,
possibilitando o resgate deste em suas múltiplas dimensões.

A docência transdisciplinar vai além da disciplina, reconhecendo o todo e desconsiderando a fragmentação dos
saberes. E a evolução rápida do mundo aliada a destruição planetária exige uma atualização contínua desses
saberes.

Assim, diante destes múltiplos problemas que ameaçam constantemente a biodiversidade e os ecossistemas,
é fundamental que a escola pense em ações contextualizadas com a perspectiva transdisciplinar, integrando
todas as áreas do conhecimento, fazendo com que reúna os saberes diversos para a construção de uma visão
integrada de forma que possibilite um olhar sensível por parte dos sujeitos sobre a problemática relacionada à
sustentabilidade.

Existe a necessidade de discussão acerca da sustentabilidade na escola. Em grande parte das instituições
educacionais essa questão é mencionada superficialmente, faltando muitas vezes a criticidade e o incentivo à
pesquisa. A intenção deste trabalho é a de contribuir para a pesquisa favorecendo o conhecimento.

A SUSTENTABILIDADE E COMPLEXIDADE GUIADAS PELA E TRANSDISCIPLINARIDADE

Em virtude da multiplicação das probabilidades de perigo, principalmente os provenientes das vicissitudes
relacionadas ao meio ambiente, a complexidade tem sido notória de maneira constante.

As transformações decorrentes da modernidade têm acarretado uma multiplicidade de problemas ecológicos.
No contexto atual a biodiversidade, a natureza, as plantas em geral tem sido ameaçadas e vem sofrendo
consequências das ações humanas. Diante dessas circunstâncias adversas, a construção de um pensamento
complexo e crítico torna-se um desafio.

O meio ambiente marcado por degradações, poluição, lixo, necessita da cooperação, reflexão e sensibilidade
de todos.

A sustentabilidade trata-se do equilíbrio relacionado ao uso da natureza e o que oferecemos em troca. É como
um triângulo que estabelece vínculos de forma que o homem, a natureza e o objeto são interdependentes e
interligados.
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É interessante que os docentes como mediadores entre o educando e os conhecimentos utilizem a
transdisciplinaridade como um príncipio norteador para lidar com a realidade complexa da sociedade que tem
atingido a sustentabilidade, pois diante das consequências sofridas pelo planeta, faz-se necessário o
surgimento de um novo pensamento: uma educação numa perspectiva integralizadora.

A transdisciplinaridade torna-se a ponte para promover a sensibilidade por parte das pessoas diante das
questões sustentáveis. Sensibilidade esta, que poderá até mesmo mudar o quadro da sustentabilidade, de
forma que esta seja respeitada e conservada.

Para [6]Morin (2000): “o conhecimento transdisciplinar se configura como um horizonte mais ousado de
conhecimento”. (p.37). Desse modo, a transdiciplinaridade se aproxima mais do pensamento complexo, pois
esta enriquece o diálogo, o debate, uma vez que vai além das disciplinas, unifica os múltiplos saberes e traz
vida ao conhecimento.

Neste sentido, é necessário que as práticas educativas assumam novas posturas sociais, seguindo uma lógica
transdisciplinar, desenvolvendo e incentivando a participação e a interação entre os educandos de forma que
haja a sensibilização das consciências e reflexão acerca da importância sustentável para o planeta. De acordo
com [7]Pombo (2004):

Passa por reconhecer que, por detrás destas quatro palavras, multi, pluri, inter e
transdisciplinaridade, está uma mesma raiz – a palavra disciplina. Ela está sempre
presente em cada uma delas. O que nos permite concluir que todas elas tratam de
qualquer coisa que tem a ver com as disciplinas. Disciplinas que se pretendem
juntar: multi, pluri, a idéia é a mesma: juntar muitas, pô-las ao lado uma das outras.
Ou então articular, pô-las inter, em inter-relação, estabelecer entre elas uma acção
recíproca. O sufixo trans supõe um ir além, uma ultrapassagem daquilo que é próprio
da disciplina. (POMBO, 2004, p.4)

Nessa perspectiva, a situação atual vigente requer estratégias de caráter transdisciplinar que viabilizem o
despertar da importância da natureza, possibilitando conhecimentos e competências para lidar com as
situações complexas relacionadas ao meio ambiente e sensibilizando acerca do cuidar da conservação
ambiental e da vida no planeta.

Uma das questões discutidas paulatinamente é a maneira como o homem utiliza negativamente os recursos
naturais com o fim de satisfazer suas necessidades pessoais.

Sabe-se que a questão ambiental exige uma orientação educacional de maneira que haja a compreensão
acerca da maneira como lidar com a questão ambiental.

Percebe-se que mesmo diante do fato da educação ambiental ainda não ter se consolidado, existe a
necessidade desse debate voltado para o contexto sustentável. “A Educação Ambiental é citada como um dos
elementos mais críticos para que se possa combater com mais rapidez a degradação da biosfera” ([8]LEFF,
1999, p.113). Ou seja, a educação ambiental permite um olhar amplo sobre as vicissitudes que atingem o
planeta.

Acerca da situação complexa do planeta, [9]Guatarri (1997) também salienta:

“O Planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-científicos, em
contrapartida das quais engendram-se fenômenos de desequilíbrios ecológicos, que
se não forem remediados no limite, ameaçam a implantação da vida em sua
superfície. Paralelamente a tais perturbações, os modos de vida humanos individuais
e coletivos evoluem no sentido de uma progressiva deterioração”. (GUATARRI, 1997,
p.7).
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Neste sentido, percebe-se que a situação ecológica é delicada e vai além das estruturas políticas, econômicas
e sociais, chegando a atingir a maior parte do planeta de maneira constante. Por isso, é necessário rescindir o
pensamento fragmentado e enfrentando o desafio de reformular este, criando uma visão integradora acerca
da situação ambiental, de maneira que se criem soluções para esses impactos.

METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, fizemos a opção correspondente à uma reflexão e análise por meio da
pesquisa do tipo bibliográfica de abordagem qualitativa. De acordo com [10]Gil (1999), ressalta que a
pesquisa bibliográfica é constituída por meio de material já construído. Ou seja, parte do levantamento de
estudos já realizados. Já [11]Lakatos (2010) salientam que a pesquisa bibliográfica é realizada a partir do
registro disponível, característico de fontes anteriores como documentos impressos, livros periódicos, artigos,
teses, revistas etc.

O levantamento bibliográfico foi feito por meio de livros e artigos diversos referentes à sustentabilidade e
transdisciplinaridade. Após o levantamento bibliográfico o material foi explorado através de fichamentos que
traziam uma discussão aprofundada acerca da temática.

Como aspecto metodológico este trabalho possibilita um estudo de caso de caráter investigativo alicerçado à
análise de como a transdisciplinaridade tem sido inserida nas práticas escolares, discutindo aspectos voltados
para a sustentabilidade no estado de Sergipe.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Percebeu-se que diante das discussões acerca da realidade da sociedade complexa, a sustentabilidade hoje é
vista como um desafio na contemporaneidade, pois para que esta se efetive, é necessário a participação de
todos. E diante de um mundo complexo e globalizado, é preciso que haja uma ação conjunta para que venha
haver mudanças. [12]Moraes (2008) afirma que existe uma relação de interdependência entre indivíduo,
natureza e sociedade, e esta denomina esta relação como triângulo da vida. A autora questiona sobre como
podemos perceber a relação indivíduo/ sociedade/ natureza sem reconhecer os processos imbricados nessas
relações. Portanto, é preciso que venhamos reconhecer que precisamos da natureza para sobreviver, para
vivermos com longanimidade de vida, de forma saudável e sustentável.

[13]Moraes (2008) também salienta:

A visão ecológica que emerge na sociedade contemporânea, quando associada ao
pensamento filosófico e educacional atual, traz contribuições importantes para se
trabalhar em educação. Entre elas, a emergência de uma dimensão crítica e
questionadora dos fatos e atos cotidianos da vida. Traz também uma dimensão
reflexiva e critica que privilegia um pensar complexo, abrangente, profundo e
criativo, que leva os sujeitos a enfrentarem, de um modo mais apropriado, os
problemas de seu tempo. Para se pensar de maneira complexa é preciso ver o objeto
e suas relações. Isso é muito importante no trato dos processos e fenômenos
complexos, pois toda a realidade complexa não se revela superficialmente. Exige
reflexão aprofundada a respeito dos vários aspectos e dimensões envolvidas.
(MORAES, 2008, p.201)

Portanto no contexto atual, diante da multiplicidade dos problemas ecológicos que atingem o planeta, é
preciso que a escola forme um sujeito transdisciplinar que pense de forma complexa para que possa resolver
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os problemas complexos que atingem a sociedade.

Segundo [14]Moraes (2008), outro problema de natureza complexa que também vem afetando a sociedade
nos últimos 20 anos, fruto do capitalismo é a globalização. [15]Gomes (1998) enfatiza: “a globalização está
em reduzir drasticamente o papel do cidadão, buscando transformar, como diz Milton Santos, todo mundo
“em consumidor, usuário e, se possível em coisa”. (GOMES, 1998, p 201).

A globalização como o maior intercâmbio comercial entre países e também produto do capitalismo incentiva
de certa forma o consumo que por sua vez é utilizado de maneira errônea.

Com relação aos problemas que afetam à sustentabilidade, é notório que existe a necessidade constante da
transdisciplinaridade, pois se as ações são conjuntas, até mesmo as partículas da física quântica descritas por
[16]Nicolescu (1999) são unificadas, como, pois o conhecimento deve ser tratado de forma fragmentada?

Deve-se, pois unir os saberes numa perspectiva transdisciplinar, buscando soluções viáveis para resolver os
problemas ambientais que assolam a humanidade. Diante das pesquisas, percebeu-se também que houve por
parte da população uma mínima redução dos consumos de água e energia elétrica, o que de fato traz
benefícios para o planeta.

Técnicas como reciclagem também já foram iniciadas por uma parte da população, mas tem muitas coisas
que precisam ser feitas e ainda estão a desejar, e para que a nova geração tenha uma consciência
sustentável, é necessário que haja uma educação desde a infância que desperte na criança o cuidar da
natureza, o olhar amável para o planeta, para que futuramente haja melhorias. E essa educação não deve ser
caracterizada apenas com o apoio da escola atrelada à todas as disciplinas, sobretudo, a família também deve
colaborar, pois esta é um dos principais elementos para a formação da identidade da criança.

Outro resultado importante é que diante das pesquisas e discussões, foi constatado que a educação de forma
geral está ainda distante de uma lógica transdisciplinar, portanto, esta precisa ser repensada de maneira que
a escola empenhe-se em possibilitar ao indivíduo todo o aparato para a sua formação, e para isso a escola
deve ter uma concepção de educação correspondendo a todos os aspectos da necessidade do dinamismo
social de forma integralizadora e contínua.

A escola como fonte educadora deve investir em projetos de capacitação que envolvam a questão da
sustentabilidade, de forma que haja uma complementaridade na formação dos docentes, provocando um
repensar diante de suas ações.

A educação ambiental é imprescindível na escola, pois através dela que se discutem questões relacionadas
aos problemas ambientais que afetam o nosso planeta.

Esta atrelada ao pensamento complexo provoca ações como a economia dos recursos, a utilização do que
consumimos de maneira adequada, a reciclagem, a diminuição da poluição em todos os sentidos e o
tratamento agradável do meio ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo possibilitou uma reflexão acerca da educação sustentável numa perspectiva
transdisciplinar. A transdisciplinaridade é imprescindível no que se refere à sustentabilidade, pois ela unifica
os saberes, possibilitando enxergar a realidade em suas múltiplas dimensões.

Percebeu-se através dos estudos que ainda existe uma multiplicidade de problemas que precisam ser
solucionados.

Diante do big-bang de saberes, também denominada explosão de conhecimentos, existe a necessidade de
uma formação contínua no que se refere à questão sustentável, pois é necessário atualizar os conhecimentos
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dentro dessa realidade complexa. É perceptível a intensa necessidade de um pensamento epistêmico capaz de
politizar as ações na utilização correta dos recursos naturais.

A questão da sustentabilidade deve ser inserida nos currículos escolares, de forma que resulte na formação de
indivíduos conscientes, capazes de refletir e discutir questões ambientais, lutando pela melhoria planetária.

Portanto, os professores devem capacitar-se constantemente, além disso, a escola deve elaborar projetos que
envolvam todas as disciplinas contemplando a sustentabilidade de forma que venham despertar nos
educandos o desejo e interesse em pesquisar e agir em favor da melhoria do planeta.

Assim, é imprescindível que na escola haja um trabalho conjunto para que possa discutir questões
ambientais, sociais e outros problemas que ainda proliferam na sociedade.

Diante de diversas vicissitudes ambientais causadas em grande parte pelas ações humanas, para haver
melhorias no que diz respeito à sustentabilidade é necessário que ao invés de construir um conhecimento
fragmentado, a escola deve seguir uma lógica transdisciplinar, capaz de formar cidadãos compromissados em
assumir as responsabilidades ambientais.

É necessário que as pessoas atribuam maior importância à sustentabilidade e que haja um trabalho conjunto
que incentive o diálogo e o debate sobre a questão ambiental planetária.

As discussões destes não devem ser feitas isoladamente, pois se assim forem efetivadas, estas estarão
distantes de um pensamento complexo e de uma lógica transdisciplinar. Sendo assim, a transdisciplinaridade
contribui para o enriquecimento do pensar crítico e do conhecimento.

Se o pensamento não mudar, torando-se complexo a começar dos docentes e da escola, a prática também
não irá inovar-se. É preciso que haja escutas sensíveis, corações mais amorosos e solidários e mentes mais
abertas e conscientes da emergência da transdisciplinaridade como alternativa de melhoria do conhecimento
para se pensar de forma mais global e enriquecida.
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