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Na mesma roda de conversa, o 
Secretário Executivo do Ministério 
da Educação (MEC), um professor 

titular da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), um doutorando, uma mes-
tranda e uma graduanda. Na pauta, como 
a educação e a Universidade em parti-
cular podem contribuir para encontrar 
os caminhos com que a sociedade, local 
e global, deve conduzir a questão dos 
recursos hídricos. Um debate que tenta 
montar um quebra-cabeça e encontrar 
respostas para indagações que vão muito 
além de questões técnicas ou de supos-
tas verdades. Uma convicção percorre 
toda a conversa: a de que, para encontrar 
as tais respostas, para propor novos mo-
delos, as Universidades precisam fazer 
novas perguntas.
Uma das chaves para que estas novas 
perguntas sejam formuladas está na 
construção de novas formas de relacio-
namento e transdisciplinaridade. Novos 
formatos, integrando pessoas e conhe-
cimentos, como fez este bate-papo pro-
movido pela “A3”, que reuniu o secretário-
-Executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa; o 
professor titular da UFJF, especialista em 
ecologia aquática, Fábio Roland; o dou-
torando do Programa de Pós-graduação 
em Ecologia da UFJF, Rafael Almeida; a 
mestranda do mesmo programa Gabriele 
Quadra, que, como  Rafael, graduou-se 
em Ciências Biológicas pela UFJF; e a 
graduanda em Engenharia Ambiental na 
UFJF e bolsista de Iniciação Científica, 
Maria Clara dos Santos.

- Fábio Roland: Você sabe melhor do 
que nós que o Brasil é o único país do 
mundo com nome de árvore, e isso me 
dá muito orgulho. Digo sempre aos cole-
gas que não são brasileiros esse detalhe 
tão especial. No mapa do mundo, é o 
país das águas. Cerca de 15% da água 
doce disponível da Terra está reservada 
em rios, lagos, águas subterrâneas do 
território brasileiro. A biodiversidade 
é, senão a maior, uma das maiores 
do planeta. A geopolítica, no sentido 
macroclimático, mais recentemente, 
tem colocado o Brasil no cenário inter-
nacional, vide os relatórios do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC). A economia e a 
produção de bens primários dizem res-
peito, de fato, à sua riqueza hídrica. E 
também, porque não dizer que a cultura 
poética está muito associada à água. 
Guimarães Rosa é o maior exemplo. As 
ciências aquáticas brasileiras estão se 
destacando no cenário internacional, 
isso eu não tenho a menor dúvida. Os 
números da Capes são absolutamente 
fascinantes. A ecologia brasileira é a 
18ª do ranking internacional, na frente 
de países com larga tradição em ciência 
e desenvolvimento de pesquisas. Mas, 
ao mesmo tempo, historicamente, os 
ecossistemas aquáticos do Brasil têm 
sido objeto de um absoluto descaso hu-
mano. A minha pergunta pode até soar 
genérica, mas é quando, como e porque 
nos perdemos na gestão, administração 
e na importância da relação da socie-
dade, do povo brasileiro, nos seus mais 
diferentes segmentos, com os recursos 
aquáticos?

- Luiz Cláudio Costa: Minha carreira foi 
construída na Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), na área ambiental, e depois 
fui chamado para o campo da educação, 
o que faço com muita alegria, afinal, a 
educação é o caminho para tudo que você 
está dizendo. Nós conhecemos a his-
tória, a incursão política e a construção 
social do Brasil e tudo isso nos leva onde 
estamos hoje. Ao olharmos os modelos 
europeus, asiáticos ou onde quisermos 
olhar, notamos que não há avanço sus-
tentável e desenvolvimento sem educa-
ção. E quando eu falo de desenvolvimen-
to, estou falando de desenvolvimento 
econômico, social, ambiental e humano. 
Precisamos compreender que desenvolvi-
mento só se dá, de fato, com a educação. 
Educação em termos de escolhas, educa-
ção que informa, não uma educação que 
globaliza os modos de consumo, porque 
a única coisa que nós temos efetivado 
é o consumo. O desejo de felicidade, o 
padrão de busca de um jovem africano, é 
o mesmo de um jovem europeu. Por uma 
questão de valores, estamos nessa situa-
ção e precisamos resolver. Os programas 
ambientais do mundo, pelos números 
que você disse, pela nossa história, não 
se resolvem sem participação efetiva do 
Brasil. Tenho dito isso em vários fóruns 
internacionais sobre questões climáticas 
e educacionais. Acho que nós, brasileiros, 
conhecendo nossa trajetória, estamos 
em um momento importante e decisivo 
da nossa história, e devemos fazer exa-
tamente essa reflexão que você propõe. 
A nossa construção ao longo do tempo 
nos levou a essa situação. Agora, temos 
consciência, tecnologia, valores, determi-
nação. Temos modelos de disputa. Não 
dá para ter ingenuidade, pois sabemos 
que existem modelos econômicos que 
têm interesses, e isto é um fato. Se 
observarmos quais são as indústrias que 
mais vendem no mundo, vamos entender 
melhor a questão da lucratividade, por 
exemplo. Neste contexto, precisamos 
fazer reflexões profundas sobre valores, 
nossa história e como nos relacionamos 
com as questões ambientais. Quando se 
chega ao Brasil com o modelo europeu, 
vamos voltar lá no nosso descobrimento. 
Os índios conviviam harmonicamente 
com a natureza e receberam a mensa-
gem de que o modo de vida deles estava 

“Para propor 
novos modelos, 
as Universidades 
precisam fazer 
novas perguntas”
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“Ao olharmos os modelos 
europeus, asiáticos ou onde 
quisermos olhar, notamos que 
não há avanço sustentável e 
desenvolvimento sem educação”
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equivocado. Lamentavelmente, vimos 
uma cultura ser dizimada por outra, que 
chegou com propostas econômicas de 
alienação de todo tipo, inclusive religio-
sa. Essa é uma história complexa, mas 
tenho convicção que estamos avançando. 
É preciso destacar a universidade neste 
cenário: não existe outra instituição que 
tenha a obrigação de propor novos mode-
los. A universidade, na hora em que pas-
sa a repetir modelos, perde a capacidade 
reflexiva e de propor novas soluções. 
Cabe às universidades formar tecnica-
mente e profissionalmente os jovens, 
mas elas precisam fazer novas pergun-
tas. Elas não podem fazer as perguntas 
de sempre, pois se fizerem as perguntas 
de sempre, as “portas não serão abertas”, 
e o desafio será maior ainda. Este é um 
ponto central, que se aplica a todos os 
campos e, é claro, também à questão dos 
recursos hídricos.

- Fábio: As mudanças climáticas têm 
sido o mote de muitos fóruns e discus-
sões, e mundialmente vistas como as 
grandes vilãs dos problemas ambien-
tais. De fato, as mudanças climáticas, 
especialmente no Brasil, país tropical, 
têm consequências incontestáveis. 
Aqui, como em outros países tropicais, 
a mudança de temperatura é um fator 
menos relevante que o fator chuva. 
A intensidade dos ciclos de chuva no 
Brasil tem sido profundamente alte-
rada, com incidência clara nos últimos 
anos. Usando a imagem da monta-
gem de um quebra-cabeça, é como 
se jogássemos várias peças no chão e 
fôssemos montar um quadro. Então, 
pergunto: considerando as várias peças 
da estrutura social, principalmente po-
lítica, do Brasil, que historicamente tem 
dificuldade de se articular em termos 
de diálogo, como o país pode construir 
um quadro harmônico em relação aos 
recursos de água? Como unir forças das 
diferentes partes da sociedade para 
conseguir resolver esse problema?

- Não existem soluções simples para pro-
blemas complexos. São complexos por-
que envolvem a essência do ser humano, 
nossa essência na Terra, independente 
de nossa qualificação profissional, das 
nossas atividades. É por isso que não dá 
para se ter preconceito. Essencialmente, 
somos todos iguais, independente da cor 

da pele, do gênero, da orientação sexual 
ou da classe social. A única essência que 
nos une é que todos buscamos a felicida-
de. Felicidade é mais que um desejo do 
homem, independente da crença religio-
sa. Qual é o modelo de felicidade? Qual 
é o indicador que eu tenho de felicidade? 
É o indicador de consumo? É o indicador 
das minhas impressões? Muitas vezes 
tentamos globalizar isso. Acontece que 
nossos bens são finitos, então, por mais 
que o Brasil tenha muita abundância de 
água, tudo é finito. E mais do que isso, 
existe um custo para a disponibilidade 
dessa água, é preciso organizar recursos. 
Mas aí entra também nossa relação com 
o ambiente. 

É preciso desenvolvimento, porque sem 
ele não haveria todos os avanços que te-
mos hoje. Os campos de medicina, enge-
nharias, e todos outros têm que conviver 
com a questão ambiental. Portanto, é 
natural que tenhamos grupos que ten-
cionem as forças de formas diferentes, 
por diversas razões. Para resolver esta 
equação, este quebra-cabeça, como você 
diz, é preciso fazer novas perguntas, para 
buscar novas respostas. E aí, entramos 
na questão da universidade novamente. 
Não há saída sem a questão da educação, 
mas no sentido mais amplo. Educação 
no sentido de fazer profundas reflexões 
sem modelos prontos, sem ter um lado 
dizendo onde está a verdade. Para apon-
tar novos rumos, temos que fazer novas 
reflexões, novos debates, fora dos velhos 
modelos, pois não são eles que vão trazer 
a libertação que buscamos.

- Maria Clara: Diante de tudo que foi 
falado, e sabendo que as universidades 
públicas brasileiras estão se consoli-
dando em termos de qualidade cientí-
fica, observamos que há um expressivo 
número de ações nas políticas edu-
cacionais para a pós-graduação, que 
vem alcançando níveis e números de 
excelência no âmbito internacional. As 
universidades brasileiras estão prepa-
radas para lidar com a crise hídrica? 
A internacionalização da ciência e da 
tecnologia brasileira, citando o Ciência 
sem Fronteiras, deve contemplar de 
maneira específica as questões ligadas 
aos recursos hídricos?

- A história da educação brasileira é 
curiosa. A universidade mais antiga 
do Brasil não tem mais que cem anos. 
E hoje, o Brasil já é o 13° produtor 
em conhecimento novo no mundo, 
participando com 2% dos artigos 
científicos do planeta, com contribuições 
relevantes na área ambiental. Então, 
as universidades estão avançando 
quantitativamente e qualitativamente, 
e essa é uma política que temos 
que continuar. Nesse avanço, as 
universidades precisam entender que 
temos diversos espaços pedagógicos de 
aprendizado, não só a sala de aula, que 
é fundamental, é claro, assim como a 
experiência do professor, o diálogo. Mas 
precisamos, cada vez mais, promover 
interações entre as áreas, pois as áreas 
dividem conhecimento, de fato, mas 
não dividem a natureza. Eu costumava 
brincar com o reitor lá em Viçosa que 
o estudante das ciências humanas só 
encontra um estudante das ciências 
exatas se os dois namorarem, e não 
devia ser assim. Deveríamos estar 
debatendo mais para compreender o 
todo, e não ficar somente olhando a 
questão pontual, que, muitas vezes, 
a especialização na universidade nos 
leva. Acredito que, para formular 
as novas perguntas, como eu disse, 
novas formas de relacionamento, e 
transdisciplinaridade são necessárias. 
A universidade tem esse compromisso. 
A internacionalização é fundamental, 
mas deve ter diversas vertentes. O 
Ciência sem Fronteiras é uma vertente 
que mudou o país e fez com que 101.400 
jovens ganhassem mais experiência. 

“Os problemas 
ambientais do 
mundo não se 
resolvem sem 
a participação 
efetiva do 
Brasil”
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Para mim, o mais importante é que 
eles retornem às suas universidades e 
façam novas perguntas, pois, se fizermos 
um programa desses e as perguntas 
forem as mesmas, atingiremos 
parcialmente nossos objetivos. Acho, 
também, que temos que fazer, cada 
vez mais, as universidades buscarem 
uma internacionalização solidária. 
Precisamos olhar para nossos vizinhos 
de frente, conhecer a realidade africana, 
por exemplo, saber o que se passa 
naquele continente e não ter só as 
informações dadas pela imprensa. 
A internacionalização precisa ter 
um aspecto solidário, ambiental e 
precisa conhecer culturas. Acho que 
nós, brasileiros, também devemos 
repensar: o que conhecemos da cultura 
sul-americana? O que conhecemos, 
de fato, da cultura latino-americana? 
Como nos relacionamos com isso? 
A questão ambiental passa por uma 
reflexão individual que questiona: 
“quem eu sou no planeta”? Eu sou 
um indivíduo com meu ego ou um ser 
coletivo que entendo que minhas ações 
têm consequências nos outros, e a dos 
outros têm consequências em mim? Essa 
posição é extremamente importante. 
Para isso, se estou disposto a participar 
daquilo que chamamos de aldeia global, 
de mundo global, é preciso respeitar 
culturas, diferenças, comportamentos. É 
preciso discutir essas questões em todos 
os cursos, e não somente em alguns 
cursos específicos. Tudo faz parte dessas 
novas atitudes que vão nos levar a novas 
perguntas e a novos modelos.

- Gabriele Quadra: As pesquisas na área 
de ciências aquáticas têm mostrado 
um crescente arsenal de publicações 
descrevendo problemas que afetam os 
ecossistemas aquáticos. Sabemos que 
os problemas relativos aos recursos 

hídricos não são atuais, como a polui-
ção por influências urbanas e agrícolas, 
em diversas escalas, como eventos 
climáticos extremos que ocorrem em 
diferentes regiões e biomas brasileiros. 
Mas, no entanto, nos últimos tempos, 
a água virou notícia e  um problema 
de disponibilidade humana e geração 
elétrica. Um turbilhão de informações 
chega aos cidadãos brasileiros pela 
mídia. Dentro desse contexto e no atual 
cenário, qual é o papel da imprensa? 
Uma imprensa sem objetivos políticos 
eleitoreiros e que tenha fundamentos 
conscientizadores sustentado em bases 
científicas?

- É fundamental para a sociedade uma 
mídia livre, que reflete. Acredito que 
uma mídia pode até escolher um lado, 
desde que o declare. Nossa liberdade de 
imprensa deve ser completa, precisamos 
disso. Críticas e reflexões são importan-
tes. Precisamos saber da responsabi-
lidade social. A mídia vive de temas. O 
grande tema aparece e a mídia o levanta. 
Isso aconteceu em relação às mudanças 
climáticas. Estive na conferência de Kioto 
(Japão) e me lembro que houve avanços 
noticiados pela mídia, mas que com o 
tempo entraram na rotina, e isso é natu-
ral porque outros assuntos surgem.

Enfim, há também o jornalismo cientí-
fico, e a partir daí, podemos fazer uma 
nova pergunta: se estamos criticando 
esse sistema, porque as universidades 
não criam uma mídia que tenha um tom 
científico? Temos os cursos de comu-
nicação social nas instituições. Então 
por que não se constrói uma mídia em 
rede com outros cursos, onde assuntos 
serão debatidos com opiniões científicas, 
respeitando as diferenças? Muitas vezes 
ficamos propondo modelos quando nós 
mesmos podemos fazê-los. É claro que 

dá trabalho. Temos soluções, proposições 
que podemos complementar para várias 
das nossas questões. Até já temos isso. 
Na mídia digital podemos encontrar 
informações que fazem contrapontos 
com a grande mídia e nos permitem fazer 
reflexões, mas eu reitero: cabe a nós 
sempre provocar e fazer novas pergun-
tas. As pessoas que transformaram a 
humanidade fizeram novas perguntas.

- Rafael Almeida: A sociedade brasilei-
ra vive a cultura da abundância, e um 
desafio na articulação entre ciência, 
educação e governança é eliminar essa 
cultura. Como podemos atingir as par-
celas mais carentes da população diante 
de tantos outros problemas sociais que 
ainda precisam ser solucionados?

- Vou fazer um contraponto. Se nós 
pegarmos essas parcelas mais carentes, 
elas têm a cultura da carência. Nós tínha-
mos pessoas nesse país (e ainda temos 
na África, por exemplo) com carência de 
alimento, esgoto e rede pluvial, apesar 
de todos os avanços dos últimos tempos. 
Então, nesse momento, nessa tensão 
social, como dizer a essas pessoas que 
elas devem economizar água? O primeiro 
passo - e o Brasil já está dando - é ser um 
país socialmente mais justo. É preciso 
dar oportunidade de habitação, saúde e 
educação. Fazendo isso, saímos da cul-
tura da carência, onde falta o básico para 
sobreviver. No Brasil, isso está mudando, 
os indicadores mostram. Quando muda 
o patamar social podemos chegar na cul-
tura da abundância, onde se acredita que 
o recurso é infinito. Aí entra a questão 
educacional e de hábitos repetitivos que 
constroem a cultura de uma sociedade. 
A cultura vem da soma de experiência, 
de valores que são incorporados e nós 
reagimos de acordo. Por isso, eu digo 
que é um problema complexo, mas a 

“Por que os cursos de Comunicação das Universidades 
não constroem uma mídia em rede com outros 
cursos, onde assuntos vão ser debatidos com opiniões 
científicas, respeitando as diferenças?”
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saída é a educação. No entanto, deve 
ser uma educação feita para reflexão 
e não apenas para informar. É preciso 
transformar o dado em informação; a 
informação em conhecimento; e o conhe-
cimento em valores para a vida. Esse é 
o nosso desafio. Muitas vezes paramos 
nos dados. Algumas vezes paramos na 
informação. Com mais dificuldade vamos 
para o conhecimento. E aí, o grande salto 
entre o conhecimento e os valores com-
portamentais é complexo. Vou dar um 
exemplo: a temperatura hoje no país está 
em 18°: esse é um dado. Se eu disser que 
a média desse país é de 21°, estou dando 
uma informação. Mas o conhecimento só 
vem da explicação do porquê da diferen-
ça, se é uma questão climática ou de mo-
mento, por exemplo. Se eu parar no dado 
ou na informação não ganhamos quase 
nada, mas, se a partir do conhecimento 
gerarmos valores, a sociedade avança.

- Fábio: O Brasil está trabalhando para 
mudanças imediatas, uma delas é o 
Ciência sem Fronteiras. Não existe 
exemplo igual no mundo. Sempre sou 
questionado por pessoas de fora do país 
sobre o Programa. Em cima da cadeia 
que o senhor citou agora a pouco, não 
seria o momento, via Capes, de a pós-
graduação brasileira criar um programa 
(virtual, que seja), não dedicado a uma 
área em particular, mas uma espécie de 
plano decenal para colocar a educação 
em um novo cenário? Por exemplo, 
em 2025, o Brasil teria alguns milhares 
de doutores e técnicos, juntando 
universidades e institutos federais 
de educação, para proporcionar o 
desenvolvimento desta cadeia dando 
informação, conhecimento e para 
fortalecer valores como mudança dos 
padrões comportamentais?

- O Brasil possui o Plano Nacional de 
Educação, e ele é muito simples. São 20 
metas qualitativas e quantitativas para 
dez anos, para graduação e pós-gradu-
ação. Essas metas existem. O Ciência 
sem Fronteiras já começou a fazer isso 
e temos que fazer mais, mas o Plano já 
nos norteia para avançar na inclusão de 
jovens na educação básica e na superior. 
Temos um problema grande no Brasil que 
é o ensino médio. A grande questão da 
exclusão na educação. Enquanto a classe 
média alta tem presença forte no ensino 
médio, as classes mais vulneráveis estão 
ausentes. Enfim, temos grandes desa-
fios, e vamos enfrentar juntos, como 
Ministério da Educação, como sociedade, 
como Brasil.

“É preciso transformar o dado 
em informação; a informação em 
conhecimento; e o conhecimento 
em valores para a vida. Esse é o 
nosso desafio. Muitas vezes nós 
paramos nos dados. Algumas 
vezes paramos na informação. 
Com mais dificuldade vamos para 
o conhecimento”

“A questão ambiental passa por uma reflexão 
individual que questiona: ‘quem eu sou no planeta?’”
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