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1- APRESENTAÇÃO

    
 
 
 
       No âmbito do Mestrado Profissional, a elaboração do produto educacional constitui
uma das exigências para conclusão do percurso formativo. Considerando que o produto
educacional deve surgir como uma proposta para suprir as demandas relacionadas com a
pesquisa, conforme proposta do programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e
Tecnológica – PROFEPT, no qual ressalta como objetivos a produção de conhecimentos e
desenvolvimento de produtos educacionais que, por meio da realização de pesquisas que
integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado,
conforme explicitado no Art.2.de seu Regulamento Geral
      Desta forma, a presente formação continuada de professores(produto educacional)
Sustentabilidade socioambiental para além dos modismos, resulta de uma pesquisa
intitulada “Sustentabilidade e práticas educativas: um olhar para atividade docente na
educação básica profissional e tecnológica”, a qual teve como objetivo central
“Compreender as práticas educativas e os saberes que têm sustentado os fazeres docentes
no que tange a sustentabilidade em um curso Técnico de Sistemas de Energia Renovável
de um Instituto Federal” e, teve como corpus de analise o Projeto Pedagógico (PPC) do
Curso de Ensino Médio Integrado – Técnico em Sistemas de Energia Renovável (SER), do
Instituto Federal Farroupilha – IFFar/RS e, entrevistas com oito docentes que ministram
disciplinas no referido curso.
    Os resultados obtidos foram analisados por meio de Análise textual Discursiva
(ATD) conforme Moraes e Galiazzi (2011). Os dados dessa análise dialogaram com
referenciais teóricos da área da Sustentabilidade, EBPTT, Saberes Docentes, bem
como de Documentos Oficiais. Destacamos aqui: Lima (2017); Leff (2001); Boff (2015;
2017); Pacheco (2011), Sauvé (2005), Tardif (2014) e Freire (2016 a) e Freire 2016 b,
entre outros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      O discurso da sustentabilidade tem sido apresentado como solução para os graves
dilemas socioambientais com os quais nos defrontamos. Foi transformado num modismo
vazio de significado. Quando um conceito se torna tão abrangente que cabe tudo, não diz
mais nada. Como destaca Como destaca Cechin (2012, p.366), referindo-se a
Georgescu-roegen:                                

 

 

“…chegou a considerar o termo desenvolvimento sustentável como um
tipo de consolo, útil apenas para desviar a atenção dos verdadeiros
problemas, como a diferença existente entre países ricos e pobres, os
problemas da poluição e a futura sobrevivência da espécie humana. A
expressão esconderia a falsa ideia de que o crescimento econômico pode
ser sustentado indefinidamente, promovendo um otimismo insensato,
porém lucrativo.” (CECHIN, 2012)

      Este curso busca problematizar a relação discursiva estabelecida entre crescimento

econômico ilimitado e sustentabilidade socioambiental. Problematiza a incompatibilidade

entre o atual modelo socioeconômico e a integridade dos ecossistemas, fundamentais

para uma efetiva sustentabilidade. Sinaliza caminhos, difíceis. Sem esses ou outros

alternativos ao atual modelo, podemos estar caminhando para o fim da aventura da

espécie humana, ou parte dela, na superfície do planeta terra.Com base no exposto

acima, a proposta de formação (produto educacional) intitulada SUSTENTABILIDADE

SOCIOAMBIENTAL PARA ALÉM DOS MODISMOS objetiva possibilitar reflexões,

discussões entre os participantes e sinalizar horizontes para a educação com vistas à

sustentabilidade como forma de colaborar para que as práticas educativas, referentes à

educação ambiental e sustentabilidade, tornem-se mais efetivas no âmbito curricular dos

Cursos Técnicos de Ensino Médios Integrados ofertados na Rede de Educação

Profissional e Tecnológica. Esta proposta de formação encontra-se disponível na

plataforma https://moodle.ja.iffarroupilha.edu.br/moodle/login/index.php e será ofertada

inicialmente para os docentes como um curso de formação continuada, podendo ser

estendido aos demais membros da comunidade escolar ou fora deste contexto

 



 Obrigada , desde já, pela disponibilidade e colaboração!

 

Qualquer dúvida, favor se dirigir ao remetente deste-mail:
Rosiclei.camargo@ iffarroupilha.edu.br

 

2-  ENCAMINHAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO

" Quanto mais me torno capaz de me afirmar como sujeito  que pode conhecer,

 tanto melhor desempenho minha aptidão para fazê-lo" (FREIRE,2016)

Informações  para os participantes

Prezados(as) participantes:

 Realizar este curso exigirá alguns conhecimentos básicos da plataforma Moodlle e,

este tutorial tem a pretensão de auxiliar neste sentido. No intuito de facilitar o

acesso à plataforma virtual segue passo a passo de acesso:

1. Importante que você esteja logado no seu e-mail do gmail, ou hotmail para

acessar a plataforma através dele. ( site: https://www.gmail.com/ )

2.Site para acesso: https://moodle.ja.iffarroupilha.edu.br/moodle/login/index.php

3. Basta abrir a janela e clicar na aba “Google” OU “HOTMAIL” respectivamente 

  4. Irá abrir a tela inicial com seu nome e aparecerá um curso disponível

denominado:

"SUSTENTABILIDADE PARA ALÉM DOS MODISMOS”, clique nele e estarão

postadas as atividades em desenvolvimento, com as quais poderá interagir



 

3- CRONOGRAMA DE OFERTA 

Para dinamizar o estudo e a compreensão dos temas

propostos, os mesmos foram dispostos em quatro módulos.

Cada um está composto por várias atividades, sendo

necessária a realização de todas elas para a integralização

do curso. Lembramos que este cronograma serve apenas 

como uma sugestão de organização  para o tempo dos

módulos ofertados. Nosso intuito é que  este espaço seja

favorável a construção de saberes de forma coletiva e

portanto sua participação a qualquer tempo será muito bem

vinda.
 

 

MODULO I               

O CONSUMISMO E O RELATÓRIO BRUNDTLAND

         Início  :                       10/10/2019

         Término:                      20/10/2019

         Duração:                      07:00 horas

 

QUADRO 1  Cronograma

MÓDULO II
POLISSEMIA DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Início  :          21/10/2019

Término:      31/10/2019

 Duração:      08:00 horas 

 
MÓDULO III  - INCOMPATIBILIDADE ENTRE MODELO CONSUMISTA CAPITALISTA E
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

         Início  :          31/10/2019

         Término:         20/11/2019

         Duração:        10:00 horas

MÓDULO  IV-  HORIZONTES PARA UMA EFETIVA SUSTENTABILIDADE

Início:       21/11/2019

Término:  31/12/2019

Duração: 15:00 horas

Fonte: elaborado pela autora



4 - CONTEÚDOS E ATIVIDADES CORRESPONDENTES A CADA MÓDULO DA

FORMAÇÃO

4.1-  Módulo I - O Consumismo  e o Relatório de Brundtland

“O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias

necessidades” (Nosso futuro comum. 1991 p. 46, 1991, p. 46).

“O consumo é o grande emoliente, produtor ou encorajador de imobilismos.
Ele é, também, um veículo de narcisismos, por meio de seus estímulos
estéticos, morais, sociais; e aparecer como o grande fundamentalismo do
nosso tempo porque alcança e envolve toda gente. Por isso, o entendimento
do que é o mundo passa pelo consumo e pela competitividade, ambos
fundados no mesmo sistema da Ideologia. (…) Consumismo e
Competitividade levam ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa
(grifos nossos), à redução da personalidade e da visão do mundo,
convidando, também, a esquecer a oposição fundamental entre a figura do
consumidor e a figura do cidadão. É certo que no Brasil tal oposição é menos
sentida, porque em nosso país jamais houve a figura do cidadão.” (SANTOS,
2000, p. 49).

  ATIVIDADES:  

      1- Vídeo:  História das Coisas

      Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw

 

      Assistir o vídeo e posicionar-se sobre questões problematizadoras

 

      Questões:

      O cenário descrito é irreversível? Nesse caso, qual o futuro que você visualiza para 

 você e as gerações futuras

     Seu estar no mundo, suas convicções, seu trabalho (enquanto docente/discente) 

 e/ou suas ações problematizam esse cenário ou contribuem para mantê-lo? Analis

  

     2- Conceito de desenvolvimento sustentável: Relatório Nosso Futuro Comum da  

Comissão Brundtland 

 

        Leitura e discussão:

     Faça uma discussão analisando aproximações e distanciamentos entre o cenário

apresentado pelo vídeo assistido e o Relatório Brundtland; Após 30 anos, qual análise

você faz das sinalizações presentes no relatório

 

        Leitura  complementar:

      SANTOS, Milton, Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência

universal. 3 ed. Rio Janeiro: Record, 2000.

 

 



4.2- Módulo II - Polissemia do Conceito do Desenvolvimento Sustentável

 

 

       

       A revisão de literatura sobre o DS (Desenvolvimento sustentável) permite 

compreender esse campo social comportando três tendências principais, que podem ser

denominadas como: uma posição conservadora ou de defesa do status quo, uma

posição reformista ou intermediária e uma terceira posição transformadora, que tende a

desacreditar no DS, nos termos e nas condições em que está colocado na atual

conjuntura social.

        A posição conservadora reconhece os problemas ambientais como efeitos colaterais

do progresso e a proposta de DS como a resposta eficiente para sua superação. Nesse

sentido, entende que o DS é capaz de corrigir os efeitos nocivos das experiências do

desenvolvimento econômico, de algum modo, mal-sucedidas, além de abrir novas

possibilidades de arranjos institucionais e de negócios, através da produção e do

consumo de novos produtos e serviços “verdes”. Por essa visão, é possível

compatibilizar crescimento econômico e conservação ambiental dentro dos marcos do

capitalismo, combinando a oferta de informação “ecologicamente correta”, sistemas de

gestão ambiental mais eficientes, novas tecnologias “limpas” e processos de governança

mistos entre governos e iniciativa privada. Para todos os efeitos, o mercado é a esfera

privilegiada, para conduzir a transição rumo a cenários sociais sustentáveis e o Estado

figura apenas como elemento secundário de apoio às ações do mercado, segundo a

lógica liberal e neoliberal de minimização do setor público.

       A segunda tendência neste debate é denominada de reformista ou do caminho do

meio. Esse conjunto de interpretações sobre os problemas ambientais e o DS reconhece

a necessidade de mudanças no modelo atual de desenvolvimento, através de reformas

nas políticas e instituições governamentais, no papel das empresas, na pesquisa e

inovação tecnológica e no papel da sociedade civil, no processo de transição para a

sustentabilidade. Contrastam com a posição anterior porque, diferentemente dela,

reconhecem a existência de problemas de alta gravidade e de riscos na ultrapassagem

de certas fronteiras ecossistêmicas, mas acreditam que reformas setoriais  podem ser

realizadas no interior do sistema capitalista, para evitar a catástrofe. Como visto acima,

os grupos e as tendências analisados não são homogêneos e alinhados em todas as

polêmicas referentes ao desenvolvimento sustentável, mas guardam semelhanças na

sua compreensão do problema e nas possíveis soluções políticas dos mesmos. Isto se

traduz na confiança de que é possível, mesmo no contexto socioeconômico capitalista,

construir e implementar respostas que compatibilizem crescentemente o

desenvolvimento econômico, conservação ambiental e equidade social e na crença de

que a proposta de desenvolvimento, apesar de suas contradições, pode ser levada a

bom termo por uma vontade política pactuada, que corrija seus desvios históricos.

 

 



 

"Uma sociedade só pode ser considerada sustentável se  ela
mesma por seu trabalho e produção, torna-se mais e mais
autônoma . Se tiver superado níveis agudos de pobreza ou tiver
condições de crescentemente diminuí-la."
                                                                                                                              

Leonardo Boff

      

 

O reformismo está presente em setores governamentais, em partidos políticos de centro-

esquerda, em organizações não governamentais, com orientação socioambientalista e em

amplos setores da comunidade científica.  

     A terceira posição no debate do DS reúne autores e atores, de diversa inspiração

teórico-ideológica, que rejeitam o discurso de DS por não reconhecerem sua capacidade

de realizar as complexas mudanças necessárias para superar as crises experimentadas.

       Para estes, o DS é um discurso vazio, atravessado por ambiguidades e contradições

e impossível de ser viabilizado no interior de uma sociedade capitalista intrinsecamente

desigual, excludente e predatória. Segundo essa concepção, DS, entendido como

proposta de realização simultânea da preservação ambiental, justiça social, viabilidade

econômica, participação política e diversidade cultural, é um projeto transformador,

incapaz de ser alcançado por reformas setoriais na ordem capitalista instituída. Nesse

sentido, a própria radicalidade desta reflexão e seus traços utópicos tendem a limitar seu

alcance ao mundo acadêmico e a grupos de atores sociais associados a movimentos

sociais, organizações não governamentais e governos inclinados à transformação social,

à inovação e prospecção de cenários futuros. 

    Esses analistas combinam perspectivas analíticas provindas do marxismo, do

paradigma da termodinâmica, do pós-estruturalismo, do pós-desenvolvimento, dos

estudos pós-coloniais, da Economia ecológica ou das teses sobre o Decrescimento, para

criticar o desenvolvimento econômico convencional e o desenvolvimento sustentável,

visto como uma extensão do modelo anterior que, no entanto, não é capaz de superar as

críticas que sobre ele recaem. Segundo o paradigma da termodinâmica, adotado por

amplos setores da Economia ecológica, a lei da entropia, no longo prazo, impõe limites ao

crescimento da economia, porque tende a transformar qualitativa e irreversivelmente

energia útil em energia inútil em todos os processos físicos ou econômicos, que envolvem

transformação de energia. Não é, portanto, possível imaginar um processo de

crescimento indefinido, a partir de uma base finita de recursos naturais, como não é

possível pensar o sistema econômico como um sistema autônomo independente da

natureza. (Fragmento, com adaptações, extraído LIMA, 2017)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Do desenvolvimento sustentável à economia verde

operam-se avanços ou retrocessos?. In: OLIVEIRA, Marcia Maria Dosciatti de. et al.

(Orgs.). Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade. Caxias do Sul: Educs, 2017. p.

142-168. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-cidadani-

meioamb_3.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018.



 1 . Leitura do artigo:

LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Do desenvolvimento sustentável à economia verde

operam-se avanços ou retrocessos?. In: OLIVEIRA, Marcia Maria Dosciatti de. et al.

(Orgs.). Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade. Caxias do Sul: Educs, 2017.

p. 142-168. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-cidadani-

meioamb_3.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018.

   Lima sintetiza a polissemia do conceito de desenvolvimento sustentável em três
posições: posição conservadora, posição reformista ou “caminho do meio” e a posição
que rejeita o discurso do desenvolvimento sustentável no âmbito da lógica capitalista.

    

 Problematizações:

 

1)      Em qual dessas posições você situa a sua visão de mundo, seu estar no mundo,

seus conceitos e suas práticas no dia-a-dia?

 

2)      Na sua atuação profissional, nas suas ações educacionais, em qual dessas

posições você situa seu trabalho? Por quê?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórum:

  ATIVIDADES:  



4.3- Módulo III - Incompatibilidade  entre  modelo consumista capitalista  e
sustentabilidade socioambiental

“Eu vejo ambos os discursos de “inovação” e de “sustentabilidade” como gêmeos:

sucessores da grande narrativa do “progresso” que ganhou impulso durante a revolução

científica dos séculos XVII e XVIII. É evidente que a fórmula clássica de “progresso” –

mais conhecimentos científicos levam a melhores tecnologias, que levam a melhores

formas de vida para toda a humanidade – já desabou. Ninguém defende isso há muito

tempo. Em primeira instância, o que acabou por matar a fé no “progresso” foi a

persistência da evidência da pobreza e da desigualdade na população mundial, a

evidência de que mais da metade das pessoas na Terra  sempre foram

irremediavelmente deixadas para trás. Depois de um tempo, as desculpas padrão já não

eram convincentes. Outra sombra é o reconhecimento do aquecimento global e suas

desastrosas consequências atuais e nas próximas décadas.” Trechos da entrevista: O

mito da tecnologia fora de controle. Entrevista com Langdon Winner dispónivel em

(http://culturadigital.br/blog/2009/10/21/o-mito-da-tecnologia-fora-de-controle-entrevista-

com-langdon-winner/)

“Seja consciente, recicle". Discurso

fortemente veiculado pela mídia,

amplificado pela escola, transformado em

senso comum. Esse discurso, essa

prática é extremamente frágil se o objetivo

for um efetivo enfrentamento dos dilemas

socioambientais. Trata-se de uma

concepção que transfere o enfrentamento

dos problemas ambientais para ações

apenas individuais. Por exemplo, “Eu faço

minha parte”, “Eu reciclo o lixo”, estando

praticamente ausente a dimensão da

necessidade de reduzir a produção de

lixo, da poluição. (AULER e AULER,

2015)

Imagem de EKM-Mittelsachsen por Pixabay

http://culturadigital.br/blog/2009/10/21/o-mito-da-tecnologia-fora-de-controle-entrevista-com-langdon-winner


 

  "  A conscientização e a reciclagem de lixo não anulam a termodinâmica”

 

      Em princípio, no processo de reciclagem, todos os materiais poderiam ser

reciclados. Porém, em geral, algo fundamental é ignorado: a reciclagem falha, dentre

outros aspectos, porque, em linhas gerais, omite-se, ignora-se, a segunda lei da

termodinâmica. Para reciclar, há a necessidade de energia, a qual, em processos de

transformação, é regida por duas leis: uma que expressa sua conservação e outra

(assim como a primeira), até o momento inviolável, a sua degradação. Ou seja, em cada

ação de reciclagem parte da energia é dissipada, submetida a um processo de

degradação, tornando-se indisponível para a realização de trabalho conforme

conceituação da física. Assim, para cada nova ação de reciclagem, há a necessidade de

produção e uso de energia “nova”, não degradada

        Em outros termos, a energia, elemento central no processo de reciclagem, não

pode ser reciclada, recuperada totalmente. Em qualquer processo de transformação,

parte da mesma será dissipada, aspecto que independe da ação humana, independe do

nível de sua conscientização, mas imposto pela dinâmica de funcionamento dos

processos naturais. Dito de outra forma, a energia (primeira lei da termodinâmica) se

conserva. Contudo, ela perde qualidade quando utilizada, transformada, requerendo

quantidades “novas” de energia. A energia conserva-se mas perde qualidade, utilidade. 

 Em geral, esse aspecto é omitido, ignorado pelos que querem transformar a reciclagem

em solução para os problemas socioambientais. Para cada nova ação de reciclagem,

para cada novo produto tecnológico, com uma vida útil cada vez menor, novos resíduos

são produzidos. Pode-se concluir que há uma relação inversa entre intensificação no

uso de combustíveis fósseis (processo em curso contemporaneamente) e

sustentabilidade socioambiental.

      Estando ausente a necessidade de repensar o modelo de produção. Ou seja,

permanece intacto, não problematizado, o consumismo, a obsolescência programada, a

descartabilidade, aspectos dinamizadores, realimentadores da lógica capitalista, da

degradação socioambiental.” (AULER e AULER, 2015)



       A reciclagem abarca parcela muito limitada dos resíduos produzidos pelo atual

modelo econômico. Estão fora do alcance desta todos os aspectos invisíveis, talvez por

isso, mais facilmente ignorados. Por exemplo, o dióxido de carbono emitido nos motores

de combustão interna, presentes na maioria dos automóveis (também intensivamente

presentes na agricultura altamente mecanizada) que circulam no planeta. Quanto a

esses resíduos invisíveis, cabe destacar que, durante o ano de 2000, a emissão

percapita de CO2, no planeta, foi de 3, 58 toneladas. No mesmo ano, se considerarmos

a emissão percapita, nos EUA, essa emissão passou de 20 toneladas. (CECHIN, apud

AULER e AULER, 2015)

        No esquema abaixo, elaborado a partir de concepções de Cechin e Georgescu-

Roegen (AULER e AULER, 2015), comparecem elementos, do campo da

termodinâmica, sistematicamente ignorados, no campo educacional, essenciais para

problematizar os efeitos limitados, o salvacionismo materializado na reciclagem de lixo.

Temos silenciado quanto aos limites termodinâmicos da reciclagem. Em análises

econômicas clássicas, esses elementos ignorados são considerados externalidades ao

campo econômico.

Esquema elaborado a partir de concepções de Cechin e Georgescu-Roegen (AULER e AULER, 2015)



      Esse autor analisa outra dimensão da insustentabilidade do atual modelo econômico.

Utiliza uma terminologia um tanto inédita, qual seja, “serviços da natureza”. Em sua

análise, há “serviços gratuitos da natureza” essenciais para os ecossistemas, dos quais

depende a espécie humana, que estão ficando comprometidos pelo atual modelo

econômico. Dentre esses serviços destaca a polinização realizada abelhas (Abelhas

estão desaparecendo), a resiliência (recuperação natural de ecossistemas degradados),

o funcionamento de ciclos naturais (da água, do carbono...). Fragmentos, com

adaptações, extraído de AULER e AULER, 2015 : Conceber e Executar Currículos:

ampliando o processo formativo de educadores(as). In: AULER, Neiva Maria Frizon e

AULER, Décio. (Coord.). Concepção e execução de currículo no processo formativo

de Licenciandos do PIBID. Curitiba: CRV, 2015. p. 13-42

 

     ATIVIDADES: 

 Ler os dois textos:

 

    a) Auler e Auler, 2015, p. 27- 42. 

 Conceber e Executar Currículos: ampliando o processo formativo de educadores(as). In:

AULER, Neiva Maria Frizon e AULER, Décio. (Coord.). Concepção e execução de

currículo no processo formativo de Licenciandos do PIBID. Curitiba: CRV, 2015. p.

13- 42.

 

    b) Cechin, 2012, p. 349-370

CECHIN, A. D. Georgescu-roegen e o desenvolvimento sustentável: diálogo ou

anátema? In: LÉNA, P.; NASCIMENTO, E. P. do (orgs). Enfrentando os limites do

crescimento: sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. Rio de Janeiro:

Garamond, 2012, p. 349-370.

1.



3- Antes de ir para o Modulo IV, realize as atividades abaixo:

1) Converse com pessoas mais idosas da sua família, ou de sua convivência, sobre tipos

de lixo não produzidos quando os mesmos eram crianças. Anote as respostas. 

 

 

2) Faça um levantamento de coisas que você adquiriu ultimamente (rapidamente

descartadas) e que poderia viver sem elas.

 

 

Anote as respostas. Por que as adquiriu? Ficou mais feliz, sua qualidade de vida

melhorou?  compartilhe suas  respostas .

 

 

Produza um texto, a ser compartilhado, no qual estabelece diálogos e/ou contrapontos

entre as respostas obtidas e o conteúdo dos dois textos e do filme.

   2)      Assistir o vídeo sugerido

  a) Vídeo com palestra de Enrique Leff: disponivel em : https://www.youtube.com/watch?

v=bxCGZhGUEbk

https://www.youtube.com/watch?v=bxCGZhGUEbk


    

    Na busca de caminhos que conduzam a horizontes distintos dos atualmente

sinalizados pela degradação socioambiental, situam-se duas sinalizações: Os defensores

do decrescimento e o ecossocialismo. há pontos de convergência entre as mesmas. A

primeira, bastante impopular, pois está associada a mudanças mais quantitativas.

Produzir menos e consumir menos. Parcela significativa da população planetária já

consome menos que o necessário.

       Convencer aqueles que já consomem demais, a consumir menos parece ser uma

tarefa bastante inglória. Porém, para os defensores do decrescimento, algo precisa ser

feito, pois: 

 

 

 

 

        Para a segunda corrente, o ecossocialismo, carregando marcas de uma construção

histórica depreciativa, busca-se, acima de tudo, uma mudança qualitativa no

desenvolvimento. Trata-se de direcionar o sistema produtivo para uma produção que

atenda a necessidade humanas, voltadas para o valor uso e não para o valor troca (gerar

lucro). Sinaliza para um sistema de produção e consumo associado   outros valores,

como aqueles presentes no campo da agroecologia

4.4 - Módulo IV - Horizontes para uma efetiva sustentabilidade 

 
“A importância da proposta de decrescimento é que ela mostra que o nível
de produção e consumo atual do mundo é insustentável e precisa ser
reduzido. Seria melhor fazê-lo de forma intencional e projetada do que ter de
encará-lo por desastre. No entanto, o mais provável é que a resultante desse
processo ainda seja, por muito tempo, de crescimento do produto sem
diminuição da pegada ecológica global” (CECHIN ,2012, p. 367)

“A crise econômica e a crise ecológica resultam do mesmo fenômeno: um
sistema que transforma tudo - a terra, a água, o ar que respiramos os
seres humanos- em mercadorias, e, que não conhece outro critério a não
ser a expansão dos negócios e a acumulação de lucros. As duas crises
são aspectos interligados de uma crise mais geral, a crise da civilização
capitalista industrial moderna”.(LÖWY, 2012, p. 147)

“Não há razão para otimismo: o poder das elites atuais no comando do
sistema é imenso e as forças de oposição radical são ainda modestas. No
entanto, elas são a única esperança que temos para colocar um freio ao
“progresso destrutivo” do capitalismo. Walter Benjamin propunha definir a
revolução não como uma “locomotiva da história”, mas como ação
salvadora da humanidade que puxa os freios de emergência antes que o
trem mergulhe no abismo...” (LÖWY, 2014, p. 98)
 
“Os trabalhadores e os consumidores determinam juntos a produção,
avaliando de forma aprofundada todas as consequências. As instâncias
de assistência decisória anunciam sem seguida os índices de preços para
todos os produtos, os fatores de produção, dentre os quais estão a mão
de obra e o capital fixo. Esses índices são calculados em função do ano
precedente e das mudanças ocorridas. Os consumidores (indivíduos,
conselhos, federação de conselhos) respondem com propostas, utilizando
esses preços como avaliação realista do conjunto dos recursos, do
material, da mão de obra, dos efeitos indesejáveis (tais como a poluição)
e dos benefícios sociais inerentes a cada bem ou serviço.”  (MICHAEL
ALBERT, apud LÖWY, 2014, p. 86)



1-Leituras dos textos

    a)  “Crise ecológica e crise de civilização: a alternativa ecossocialista”

LÖWY, Michael. Cris ecológica e crise de civilização: a alternativa ecossocialista. In:

LÉNA, Philippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do (Coord.). Enfrentando os limites do
crescimento: sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. Rio de Janeiro:

Garamond, 2012. p. 147-156.

 

    b)  “Ecossocialismo e planejamento democrático” p. 71-101, extraído da obra:

LÖWY, Michael. O que é ecossocialismo? 2. ed. São Paulo: Cortez, 2014

 

  c) “Os limites do crescimento econômico e a busca pela sustentabilidade: uma

introdução ao debate” In: LÉNA, Philippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do (Orgs.).

Enfrentando os limites do crescimento: sustentabilidade, decrescimento e
prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 23-43.

 

     d)  “O decrescimento. Por que e como?” 

LATOUCHE, Serge. O decrescimento. Por que e como? In: LÉNA, Philippe;

NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do (Orgs.). Enfrentando os limites do crescimento:
sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p.

45-54.

 

ATIVIDADES:



 

 

2.  Leitura do texto abaixo

      Löwy considera que o modelo econômico atual (capitalismo) não é compatível com

sustentabilidade socioambiental. Mesmo que assumamos esse pressuposto, não é

razoável “esperar sentado” esperando a catástrofe ambiental chegar em todas suas

dimensões. Se não começarmos a agir dentro dessa ordem insustentável, corremos o

risco de assistir sentados e extinção da espécie humana, ou de parte dela. Mesmo dentro

de uma ordem econômica insustentável, é possível e necessário antecipa movimentos

que apontem para novas relações sociais, para uma nova ordem econômica efetivamente

sustentável. Nesse sentido, para além de ações individuais, absolutamente necessárias,

mas absolutamente insuficientes para reverter o processo de degradação em curso, Löwy

sinaliza e discute alguns movimentos que apontam para a sustentabilidade:

 

       a)   Práticas agrícolas pautadas pela agroecologia;

    b)  Uso de modelos de transporte mais sustentáveis. Por exemplo, o transporte

coletivo; 

     c) "Abandono” dos combustíveis fósseis como fonte de energia. Maciça adesão ao

aproveitamento energia solar;

       d)  Supressão da publicidade voltada para o consumismo;

       e)  Ver outras dimensões propostas por Löwy, conforme leituras indicadas

 

     Também autores da corrente do decrescimento sinalizam caminhos. Por exemplo,

Latouche tráz o “Programa eleitoral de dez pontos” para a França: (LATOUCHE, 2012, p.

52):

       1) Voltar a uma pegada ecológica sustentável.

      2) Reduzir os transportes, internalizando os custos por meio de impostos ambientais

adequados.

       3) Relocalizar as atividades.

       4) Restaurar a agricultura camponesa.

      5) Redistribuir ganhos de produtividade na forma de redução do tempo de trabalho e

de geração de emprego.

       6) Relançar a “produção” de bens relacionais.

       7) Reduzir o desperdício de energia, dividindo-o por quatro.

       8) Reduzir amplamente o espaço publicitário.

       9) Reorientar a pesquisa técnico-científica.

      10)Reapropriar-se do dinheiro

 

 



 

ATIVIDADE  I:

 

1)   No sentido de antecipar movimentos na busca de uma ordem social e econômica

mais sustentável que a lógica capitalista, tanto a corrente do decrescimento, quanto a do

ecossocialismo, propõem a antecipação de movimentos. A primeira propõe “10 pontos”,

anteriormente apresentados. De Löwy apresentamos 4 pontos, sendo que a identificação

de outros cabe ao leitor com a leitura dos dois textos sugeridos. Há movimentos comuns.

Por exemplo, Práticas agrícolas pautadas pela agroecologia e Restaurar a agricultura

camponesa. Também, Supressão da publicidade voltada para o consumismo  e Reduzir

amplamente o espaço publicitário.

 

     Cabe ao participante do curso fazer proposições, para além de ações individuais,

exequíveis, no sentido de fazer avançar alguns desses movimentos propostos.

Essas proposições podem destinar-se para o Curso SER, para coletivos de estudantes,

coletivos de produtores/consumidores, para associações, para entidades de classe,

sindicatos, grêmios estudantis... A execução dessa tarefa requer a leitura e, se possível,

a discussão dos textos sugeridos.

 

       Essas proposições de antecipação de movimentos (sugere-se fortemente que essas

ações busquem a práxis, ou seja, a articulação entre teoria e prática – prática entendida

como intervenção no real-) serão reunidas e sistematizadas com a perspectiva de sua

socialização e amplificação.

TENHA UM BOM TRABALHO ! 



 

     ATIVIDADE II:
 

 

    2) Nos “dez pontos” sintetizados por Latouche, o primeiro fala em “Voltar a uma pegada

ecológica sustentável”. O que é isso?

Busque compreender, em literatura que você deverá buscar, o significado de Pegada

Ecológica Sustentável. Por fim, calcule sua pegada ecológica. Seu estar no mundo é

sustentável?

 Pegada ecológica: qual é a sua? disponível em: 

http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/Cartilha%20-%20Pegada%20Ecologica%20-

%20web.pdf

 

Calcule sua pegada ecológica  disponível  em: 

 

http://www.pegadaecologica.org.br/2015/pegada.php

 

    3) Para os docentes do SER Fazer uma proposta de currículo integrado (por exemplo,

para 20 horas-aula) considerando aquilo que foi trabalhado no presente curso e as

sinalizações legais para o currículo integrado para a Educação Profissional/Tecnológica.

Considerando os fundamentos ontológicos da educação presentes na legislação, em

especial a Lei 11.892/2008 e a Resolução CEB/CNE nº 06/2012, o qual tem como foco o

currículo integrado na Educação Profissional e Tecnológica. Sugere-se que essa tarefa seja

realizada coletivamente por vários docentes do curso, com distintas formações através do

fórum aberto na plataforma Moodle.

 

 

 

 

 

 

   Parabén�, voc�  finalizo� � cu�s� 
 Agradecem�� su� pa�ticipaçã� nest� formaçã�.  
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