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EMENTA

Raízes históricas do conceito de meio ambiente. Ciência, epistemologia e
sustentabilidade ambiental. Ética conservacionista e meio ambiente: as diferentes
vertentes econômicas e ecológicas. Educação e sustentabilidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Paradigmas de ciência, conceitos de meio ambiente e sustentabilidade. Dimensões da
sustentabilidade (ecológica, econômica, social, ética). Limites da ciência e da técnica
diante da questão ambiental. Ética conservacionista, economia e sustentabilidade.
Educação tradicional e “educação ambiental”: os diferentes enfoques epistemológicos.
Impactos ambientais da cultura industrial. Educação e sociedades sustentáveis.

Metodologia e Recursos:

Todas as aulas serão em apresentação multimídia.
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Outras publicações de interesse:

Desenvolvimento limpo em xeque: Mapa do MDL no Brasil:
http://www.fase.org.br/v2/pagina.php?id=3746; Quem ganha e quem perde com o PSA

(Pagamento por Serviços Ambientais): http://issuu.com/ongfase/docs/carta-de-belem/1

Visões alternativas ao Pagamento por Serviços Ambientais. Publicação do Núcleo de Justiça
Ambiental e Direitos da FASE (2013). Disponível
em:http://issuu.com/ongfase/docs/fase_visoesalternativasaospsa

Revista Proposta (FASE), ano 36, n.125, 2012.

Revista Proposta (FASE), ano 37, n.126, 2013.

Links de interesse:

300 anos em 300 segundos: http://www.youtube.com/watch?v=9l6jkqv63lU

200 países em 200 anos: http://www.youtube.com/watch?v=grcvgg4wWQs



Sobre economia verde: http://www.fase.org.br/v2/pagina.php?id=3718

Documentário “The Corporation”

http://www.youtube.com/watch?v=Zx0f_8FKMrY

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2013/05/21/94484-acao-humana-
coloca-planeta-em-nova-era-geologica-dizem-cientistas.html

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2013/05/21/94498-agricultura-moderna-e-
urbanizacao-levam-a-perda-da-biodiversidade-do-solo.html

Sobre obsolescência planejada:

http://www.youtube.com/watch?v=o0k7UhDpOAo&feature=player_embedded

Água virtual:

http://www.ivege.no.comunidades.net/index.php?pagina=1281331762

Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication;
Sumário (em português):

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_summary_pt.pdf

Relações humanos-animais; meio ambiente:

http://portugalmundial.com/2014/03/onu-recomenda-mudanca-global-para-dieta-sem-carne-
e-sem-laticinios/

Mortes “acidentais” pela pesca:

http://www.takepart.com/article/2014/03/20/america-tosses-nearly-quarter-all-fish-we-
catch?cmpid=tpdaily-eml-2014-03-20

Consciência nos animais:



http://veja.abril.com.br/multimidia/video/a-consciencia-dos-animais

Meat the Truth (impactos ambientais da pecuária)

http://www.youtube.com/watch?v=u7LBPHtOBnk

A engrenagem (impactos sociais, éticos e ambientais da pecuária)
http://www.youtube.com/watch?v=KmIprNpcd94&feature=youtu.be

http://www.newint.org/blog/2012/11/20/factory-farms-are-new-sweatshops/ (impactos
sociais da pecuária)

Animação “Humanos”:

http://www.youtube.com/watch?v=hB4CiwAsraA&feature=youtu.be

http://www.midwayfilm.com/ (Lixão do Pacífico; impactos sobre a fauna)

http://globotv.globo.com/globo-news/sem-fronteiras/t/todos-os-videos/v/sem-fronteiras-
mostra-relatorio-que-aponta-valor-da-biodiversidade-para-politicas-locais/2038803/

Agrotóxicos; químicos tóxicos:

http://www.jb.com.br/coisas-da-politica/noticias/2014/02/25/a-praga-dos-agrotoxicos-e-o-
veneno-da-corrupcao/

http://www.motherjones.com/environment/2014/03/regulatory-capture-bpa-plastic-
estrogen-endocrine-disruptor-feds

Usinas hidrelétricas/ Energia:

“Belo Monte, nosso dinheiro e o bigode do Sarney” disponível em:
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2011/10/belo-monte-nosso-dinheiro-e-o-
bigode-do-sarney.html /

UHE Pai Querê:



http://www.apremavi.org.br/noticias/clipping/363/tiro-de-misericordia

“Não há amanhã” http://www.youtube.com/watch?v=aUF9XnZjmBk

http://globotv.globo.com/globo-news/sem-fronteiras/t/todos-os-videos/v/china-revoluciona-
a-producao-de-energia-renovavel/1994249/

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2013/01/30/91126-falta-de-legislacao-
adequada-barra-producao-de-energia-limpa.html

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2013/02/01/91193-eua-registram-novo-
recorde-de-geracao-de-energia-eolica-em-2012.html

Links sobre Belo Monte:

http://www.youtube.com/watch?v=DPojMohnT20

http://www.youtube.com/watch?v=4k0X1bHjf3E&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=77uTmTM_d5c

http://www.youtube.com/watch?v=ZmOozYXozb8

http://www.youtube.com/watch?v=yJGObvH1wjg

Ainda sobre Belo Monte: Belo Monte, uma tragédia animal

A médica veterinária Fernanda Vinci fala sobre o resgate de animais quando do
enchimento de reservatórios para a construção de hidrelétricas. Conta sua própria
experiência em um desses empreendimentos e afirma que não há uma política de
proteção da fauna nessas ocasiões, não há um planejamento para o salvamento e o
encaminhamento dos espécimes recolhidos que, em sua maioria, são encaminhados para
a pesquisa ou enviados para as mãos dos taxidermistas. Nesse momento em que se fala
sobre a construção de Belo Monte, com a formação de um lago de 600 km2, sobre área
de mata virgem e de altíssima riqueza de biodiversidade, a pergunta retorna: qual será o
destino dos animais (centenas de espécies, milhares de espécimes) que habitam a área a
ser alagada? (Sinopse extraída do podcast do programa Amazônia Brasileira). Ouça a
entrevista dada ao programa Amazônia Brasileira, apresentado por Beth Begonha na
Rádio Nacional da Amazônia: http://bit.ly/edyVAP


