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NEGACIONISMO

AMBIENTAL

por que a emergência ambiental é um tabu?
público alvo

Graduandos, recém-graduados, pós-graduandos, aposentados, trabalhadores
em geral e estudantes secundaristas. Público em geral interessado na temática
trabalhada no curso voltado para pessoas sem formação específica na área de
economia.

justificativa do curso

Que raios de sociedade tão tremendamente desenvolvida e tecnológica, que
racionaliza todos os processos produtivos, que garante a eficiência em escala,
que é altamente avançada — é essa que não consegue levar em conta o dano que
causa a si própria ao destruir as condições de vida em que ela está inserida? Até
onde essa forma social já degradou as relações ambientais? É a natureza que
se encontra em risco ou somos nós mesmos que nos arriscamos ao ignorar a
destruição causada ao lugar onde existimos? Afinal de contas, o que é mudança
climática e o que já foi feito a respeito disso? Se a ameaça é real, por que não se
faz o que precisa ser feito? Buscaremos compreender essas questões em nossos
próximos encontros.

objetivo do curso

Trazer ao público nao especializado o debate em torno das mudanças climáticas
e da ação humana na natureza; seus limites e perspectivas perante os desafios
do século XXI.

programa completo
com ementa
e referência
bibliográfica

A nossa sociedade permite que desejemos infinitamente, que desejemos coisas
que ainda sequer existem. Ela se lança para o futuro, para a última versão, para
a nova geração. A mesma sociedade que não bota limites à imaginação se nega
a encarar o resultado de suas ações. Se restar alguma dúvida sobre a dificuldade
de reconhecermos os limites de nossa sociedade, o resultado mais concreto se
espalha por todo espaço que ocupamos, pois por onde passamos destruímos o
complexo que nos envolve ao meio ambiente.
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a. afinal de contas, o que é aquecimento global?

Por que a comunidade internacional garante isso? O ipcc.
Qual é a ameaça que o Aquecimento nos traz?
b. o que já foi feito?

O histórico de acordos internacionais sobre o Meio Ambiente
O que foi o Protocolo de Quioto e o que ele propôs? Mercadorias Ambientais,
metas de acordos autopropostos.
c. se a ameaça é real, por que não se faz o que precisa ser feito?

Por que é tão difícil discutir o tema? Quem é o responsável por essa situação?
A sociabilidade capitalista e as Emissões Antrópicas/Emissões Históricas.
A grita negacionista e o retorno do Macartismo.
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