apresentação

Esta edição temática da Revista Interagir
se propõe a refletir sobre questões relacionadas ao Meio Ambiente, colocando Homem e
Natureza, de tal forma imbricados, que é possível afirmar que "ninguém estará realmente
apto a cuidar do Meio Ambiente se não conhecer a si próprio, de forma que esteja em
paz consigo mesmo e com os outros seres vivos,
incluindo o ser humano" (Cunha, 2007), muito embora o senso comum tenda a separá-los.
Esta visão holística sintetiza a perspectiva de que um ambiente equilibrado e pacífico, respeitado e não devastado, só será possível a partir de uma educação efetiva do Homem visando o respeito à Natureza como mola
propulsora da construção de uma verdadeira
cidadania planetária.
A extensão universitária, ao assumir o
compromisso ético e político de fazer-se socialmente referenciada, praticada intra e extramuros, pode contribuir de modo determinante
para a formação da consciência crítica dos sujeitos nela envolvidos.

Dessa forma, especialmente a fecundação
recíproca entre os diversos saberes, possibilitada pela prática extensionista reflexiva, é capaz
de conectar essa rede de ações e conhecimentos na direção da efetividade de políticas públicas voltadas para o Meio Ambiente, abordando-o em todos os seus ângulos e matizes.
Paradoxalmente, num momento em que estamos
no limiar da degeneração do ecossistema e da degradação da qualidade de vida humana, o conhecimento e as ciências estão agora numa posição de
fomecer a criatividade humana e a tecnologia necessárias para se tomarem ações remediadoras e se
redescobrir a harmonia entre Natureza e humanidade (UNIPAZ, 2003).

Neste sentido, a idéia de sustentabilidade
perpassa, como pano de fundo, o cenário das
discussões travadas no interior dos textos aqui
apresentados. Sustentabilidade aqui afirmada
e reconhecida como ponto-chave para o desenvolvimento de valores éticos, aspecto este
prioritário na formação de sujeitos para a instituição de uma nova sociedade, mais justa,
mais fraterna, menos desigual.

Maria Georgina Muniz Washington - 2004-2006
João Regazzi Gerk - 2006-2007
Pró-reitores de Extensão e Cultura UERJ
Jorge Luiz Barbosa - 2006
Sídio Werdes Sousa Machado - 2006-2010
Pró-reitores de Extensão UFF

Interagir: pensando a extensão, Rio de Janeiro, n. 9, p. 7, jan./jul. 2006 i

7

