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Ementa O longa-metragem Avatar; 
Definição integradora de sustentabilidade; Sustentabilidade e 
universo; Sustentabilidade e sociedade; Sustentabilidade e 
desenvolvimento; Desenvolvimento sustentável; 
A exploração da Lua Pandora, em Avatar, comparada à 
exploração da Terra e de outros astros do Sistema Solar, pela 
NASA. 

Objetivo  Compreender a diferença entre o conceito de sustentabilidade e 
o de desenvolvimento sustentável apregoado pelo atual sistema 
em que vivemos; 

Relacionar formas de exploração realizadas em Pandora e as 
realizadas na Terra e em outros astros do sistema solar; 

Discutir as razões, as causas e as implicações de tais 
explorações para a manutenção ou não da organicidade dos 
astros e seres vitimados por elas; 

 

Resumo O homem de diferentes civilizações, desde seus primórdios, 
busca status e poder em diversos segmentos sociais. Em cada 
época da história da humanidade, essa aspiração deu-se de 
variadas formas, sendo a última e predominante delas 
denominada de Capitalismo, sistema onde algumas poucas 
pessoas beneficiam-se economicamente em detrimento de 
muitas outras. Mergulhados nesse sistema que rege as esferas 
econômica, social, ambiental, política e até cultural, muitas 
pessoas se deixam cegar por ele. Por isso, há importância em 
estudar e refletir sobre meios de reverter a situação insustentável 
gerada incessantemente pela ganância do homem. Baseando-se 
nos princípios da sustentabilidade, busca-se imaginar uma 
realidade de crise de valores sociais, porém, por outro lado, de 
mútuo respeito e compreensão das relações de interdependência 
dos seres atualmente viventes. 
Para isso, o minicurso aqui proposto visa discutir o termo 
sustentabilidade e sua constelação conceitual e atitudinal, com 
base em autores como Boff (2015), Leff (2010) e Porto-
Gonçalves (2012). No contexto dessa discussão, será utilizado o 
longa-metragem Avatar, de James Cameron (2009), cujo 
conteúdo apresenta-se profícuo para um debate acerca das 
questões de exploração dos recursos humanos e naturais da 
Terra e de outros astros do Sistema Solar por organizações 
poderosas do sistema capitalista em contraposição à 
subordinação de muitas outras pessoas físicas e jurídicas com 



menor poder e desejo de ostentação e ganância. 
A problemática central do debate é: Como manter a 
sustentabilidade tal como defendida pelo povo de Pandora com o 
modelo de exploração capitalista atual? Que outras civilizações 
tradicionais têm no cerne da sua cultura a harmonia do ser 
humano com a natureza? Que exemplos de pequenos e grandes 
desastres podem ser evidenciados tanto do filme como dos 
últimos cem anos na Terra, os quais foram ocasionados por este 
modelo? Que relações podem ser feitas entre a exploração de 
Pandora e a pretendida em alguns astros do sistema solar, 
realizada pela NASA (VERSEUX et al., 2016)? 

Essas e outras questões serão debatidas com a participação de 
um público heterogêneo do conhecimento e com relevante 
interesse pelas questões socioambientais. O tempo de duração 
para a realização de tal trabalho é de quatro horas. 

 

Programa Realização de dinâmica de grupo para inteiração entre os 
participantes; 

Apresentação da proposta de trabalho, com destaque ao temário 
da sustentabilidade; 

Apresentação das principais cenas de Avatar, enfatizando o 
contexto necessário para a discussão sobre a 
(in)sustentabilidade; 

Leitura e discussão das representações de exploração em outros 
astros, realizada pela NASA; 

Breve discussão acerca da vida sob o aspecto da exploração 
espacial; 

Apreciação de encerramento. 

 
 


