
não-governamentais e 
outros setores da socieda-
de a dialogarem e estuda-
rem soluções para pro-
blemas socioambientais 
que afetam a humanidade 
e pode destrui-la em um 
horizonte de longo prazo. 
Dowbor citou, ainda, a 
Conferência de Viena 
(1993) sobre direitos 
humanos; a Conferência 
de Cairo (1994), sobre 
população e desenvolvi-
mento, que resultou no 

Programa de Ação do Cai-
ro. Esse documento estabe-
leceu um conjunto de inici-
ativas abrangendo temas 
como igualdade, direitos 
individuais, educação, 
saúde, ambiente e redução 
da pobreza. Em1995, lem-
brou o professor, ocorreu a 
Conferência de Pequim 
(Conferência de Beijing), 
sobre os direitos da mulher 
e, por fim, o professor ci-
tou a  Conferência de Co-
penhague (COP15) – Con-
ferência das Nações Uni-
das sobre as Mudanças 
Climáticas, ocorrida em 
2009). Lembrou também 
que próximo grande evento 
do gênero, que certamente 
entrará para a história, será 
a Rio+20, marcada para 
Junho de 2012, em que se 
espera que o compromisso 
de líderes mundiais com o 
desenvolvimento sustentá-
vel, vinte anos após a Rio-

As atividades peda-
gógicas do curso Educação 
para Sustentabilidade se 
iniciaram dia 6 de agosto 
de 2011 na PUC-SP, com 
palestra do professor La-
dislau Dowbor sobre o 
tema sustentabilidade, em 
seus aspectos econômico, 
social e ambiental  no fim 
de sua fala o professor 
incluiu mais uma dimen-
são,  A Democracia. 

Conforme o concei-
to clássico, sustentabilida-
de implica atender as ne-
cessidades de gerações 
presentes sem comprome-
ter a sobrevivência de ge-
rações futuras. O conceito 
de sustentabilidade supõe, 
pois, pensar em longo pra-
zo e de maneira sistêmi-
ca,inter relacionando-se as 
três dimensões referidas. 
Assim, estratégias para a 
sustentabilidade do planeta 
exige diálogo entre dife-
rentes disciplinas, diferen-
tes setores da sociedade, o 
que, em uma palavra, re-
sulta em complexidade 

(sobre complexidade, ver 
contribuições de Edgar 
Morin sobre pensamento 
complexo, transdisciplina-
ridade e outras temas que 
se opõem à noção de co-
nhecimento estaque, isola-
do em disciplinas com 
limites bem-estabelecidos 
entre si).  

Eventos históricos 

  Antes de discutir 
macrotendências mundiais, 
o professor discutiu susten-
tabilidade numa perspectiva 
histórica. Citou como refe-
rência histórica das preocu-
pações globais com a sus-
tentabilidade do planeta a 
Conferência de Estocolmo, 
ocorrida na capital da Sué-
cia em 1972, e considerada 
o grande marco, em nível 
internacional, para repensar 
práticas da relação homem-
natureza. Na conferência de 
Estocolmo, estabeleceram-
se as bases para que a co-
munidade mundial, preocu-
pada com o tema, voltasse a 
se encontrar na Conferência 

Rio-92, evento em que se 
criou a Agenda 21. Nesse 
documento, os conferencis-
tas alertam para a importân-
cia de cada nação se com-
prometer a estimular gover-
nos, empresas, organizações 

Palestra: Sustentabilidade em seus aspectos 
econômico, social e ambiental. 

Aula do dia 06/08/2011 com o professor  Ladislau Dowbor  

 
 
 

3º princípio da carta da terra: 

JUSTIÇA SOCIAL E ECONOMICA 
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 Ladislau Dowbor, 
formado em econo-

mia política pela Universida-
de de Lausanne, Suiça; 
Doutor em Ciências Econô-
micas pela Escola Central de 
Planejamento e Estatística 
de Varsóvia, Polônia (1976). 
Atualmente é professor titu-
lar no departamento de pós-
graduação da Pontifícia 
Universidade Católica de 
São Paulo, nas áreas de 
economia e administração. 
Continua com o trabalho de 
consultoria para diversas 
agencias das Nações Uni-
das, governos e municípios, 
bem como do Senac. Atua 
como Conselheiro na Funda-
ção Abrinq, Instituto Polis e 
outras instituições.    

Agenda  

13/08-Manhã : Desafios 
metodológicos da sustenta-
bilidade . 

13/08-Tarde: Interde-

pendência, indivíduos 

e redes sociais . 

Informativo semanal elaborado pelo Grupo Roteiro: facilitadora Renata Martins Pappalardo contato: renatapappalardo@yahoo.com.br 

Professor Ladislau Dowbor aula dia 06-

/08/2011    

Imagem: grupo fotografia  



92, seja reafirmado. 

Sustentabilidade e 
macrotendências globais. 

Em sua apresentação 
na aula inauguração do cur-
so Educação para Sustenta-
bilidade, Dowbor tomou por 
base macrotendências mun-
diais descritas no artigo 
Crises e oportunidades em 

tempos de mudança do qual 
é um dos autores (SACHS, 
LOPES, DOWBOR, 2010). 
O professor comentou espe-
cialmente o gráfico do peri-
ódico New Scientist que 
sintetiza macrotendências 
entre os anos de 1750 até os 
dias atuais, e em um gráfico 
sobre distribuição de renda 
mundial elaborado com 
base em relatórios de De-
senvolvimento Humano. O 
último gráfico indica que 
20% da população mais rica 
do planeta concentra 82,7% 
das riquezas produzidas no 
mundo. “Como ordem de 
grandeza, os dois terços 
mais pobres têm acesso a 
apenas 6%”, afirma Dow-
bor, que acrescenta de for-
ma enfática: “estamos des-
truído o planeta para manter 
os 20% ricos do mundo”. 
Um dado assustador. 

Ao comentar dados 
do gráfico sobre macroten-
dências Dowbor mostrou 
que, de forma geral, o que 
se convencionou chamar 
como desenvolvimento es-
teve historicamente associa-
do com a destruição do pla-
neta. Em parte porque o 
conceito de sucesso se ba-
seia, diz o professor, na 
premissa de que cada um 
retira do planeta o máximo 
de riqueza que puder sem 
pensar na coletividade ou 
sem refletir sobre a impor-
tância do equilíbrio da rela-
ção homem-natureza.  

Dowbor propõe, 
portanto, que se reflita sobre 
o conceito de desenvolvi-
mento. Nota que a principal 

medida de desenvolvimen-
to, hoje, é baseada no Pro-
duto Interno Bruto (PIB) de 
uma nação. Mas essa é uma 
conta equivocada, segundo 
o professor, que discute o 
tema de forma mais detalha-
da no artigo O debate sobre 

o PIB: estamos fazendo a 

conta errada. Neste texto, 
Dowbor (2009) afirma:  

O PIB não leva em conta 

a descapitalização do país 

em termos de recursos 

naturais, valoriza os 

desastres ambientais 

como aumento do PIB e 

assim por diante. O movi-

mento pela modernização 

de uma contabilidade 

hoje completamente 

desatualizada é de suma 

importância, pois se o 

nosso "norte" econômico 

está errado, não adianta 

acelerar.  

O conceito de desen-
volvimento, destaca o pro-
fessor, não pode tomar por 
base só o PIB: há que se 
considerar se com o cresci-
mento do PIB a sociedade 
vive melhor de forma geral. 
Conclusão: novos indicado-
res de riqueza passam, ne-
cessariamente, pelos indica-
dores de desenvolvimento 
humano sem os quais não se 
pode saber se uma nação 
avança ou retrocede. 

Entre o que se pode-
ria considerar de boas notí-
cias na palestra do professor 
está o fato de a humanidade 
já dispor de tecnologias 
adequadas para salvar o 
planeta (considerando a 
parcela daquilo que ainda 
pode ser reconstruído). Mas 
a questão é complexa, en-
volve interesses muitas ve-
zes conflitantes. Exige boa 
governança. Ou seja, não se 
pode deixar que a questão 
da questão se resolva con-
forme premissas e iniciativa 

dos mercados.  É necessária 
a participação governamen-
tal ativa e de forma eficien-
te. No entanto, iniciativas 
governamentais são influen-
ciadas pelos controladores 
de grandes empresas e te-
mas relevantes para o tema 
sustentabilidade ficam, mui-
to frequentemente, em se-
gundo plano.  

No Brasil, por exem-
plo, desenvolvimento sus-
tentável implica investimen-
tos eficientes em meios de 
transportes de massa, como 
o metrô, e diminuir o núme-
ro de automóveis circulando 
diariamente pelas grandes 
cidades. Para enfatizar que 
essa é mais uma questão 
que envolve governança 
focada no interesse do cida-
dão e não em interesses 
empresariais,  Dowbor 
(2011) compara a quilome-
tragem de metrô em Xangai, 
na China, com a de São 
Paulo. Em Xangai são 420 
quilômetros diante 65 quilô-
metros na cidade de São 
Paulo. Muito popular como 
transporte individual na 
China, segundo o professor, 
são motos elétricas, 
“silenciosas e sem polui-
ção”, vendidas pelo equiva-
lente a R$ 300 reais (para 
conhecer outras impressões 
do professor Ladislau Dow-
bor sobre sua recente visita 
à China, ver o texto China: 

rápidas impressões de via-

gem). Ele se pergunta por 
que soluções desse tipo não 
são desenvolvidas no Brasil. 

O professor comenta 
outras iniciativas recentes 
na China na área de preser-
vação ambiental, como o 
plantio de bilhões de árvo-
res. Sobre esse tema, sugere 
a leitura do livro World on 

the Edge, de Lester Brown 
(www.earth-policy.org).  

E para conhecer ou-
tros dados chocantes envol-
vidos no tema sustentabili-
dade, Dowbor sugere assis-

tir ao documentário Uma 

verdade inconveniente (An 
inconveniente truth) dirigi-
do por Davis Guggenheim e 
apresentado pelo ex-vice-
presidente dos Estados Uni-
dos, Al Gore, lançado em 
2006. 

O professor remeteu-
se durante sua apresentação, 
ao Relatório Stern (Stern 
Review: The Economics of 
Climate Change), estudo 
elaborado pelo economista 
britânico Nicholas Stern 
para o governo britânico e 
publicado em 2006. Entre 
outros achados, Stern des-
cobriu que com investimen-
tos de 1% do PIB Mundial 
seria possível evitar a perda 
de 20% do mesmo PIB em 
prazo aproximado de 50 
anos.  

O horizonte está 
estatístico já foi convicente-
mente descrito e sabemos o 
que está acontecendo no 
planeta. É hora de agir”, 
afirma Dowbor, com uma 
ressalva: o dialogo da sus-
tentabilidade tem de ocorrer 
de forma democrática. Com 
isso, o professor sugere 
acrescentar ao tripé econô-
mico, ambiental e social 
mais um pilar: o processo 
democrático “porque mesa 
de três pés não funciona”, 
conclui. 

No período da tarde 
os alunos puderam se co-
nhecer melhor através de 
d i n â m i c a s  d e  g r u -
po ,conduzidas pelas profes-
soras Magda Vila e Fátima 
Alexandre. 

Texto escrito por Maria  



Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e prover 

transparência e responsabilização no exercício do governo, 

participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça.  
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