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Tópicos  
•  Significado da episteme; 

 

• Cenários onde a noção de sustentabilidade está 
sendo construída; 

 

• Aumento da complexidade intergeracional: 
desafios e possibilidades emergentes no contexto 
das REDES; 

 

• Contradições e contrastes com o mundo rural; 
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A questão da epistemologia 

 
• Refletir sobre a maneira pela qual os saberes se 

organizam e se constroem; 
 

• Produção do conhecimento: é resultado de uma 
construção social; resulta de fluxos 
concomitantes: da teoria à prática, e da prática à 
teoria. 

 
• Pensamento reflexivo: o passeio da alma; 
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Pensamento reflexivo: exercício da 
consciência (individual) 

• CONSCIENCIA ativa e reflexiva reconhece a 
diferença entre o interior e o exterior, entre si 
e os outros, entre si e as coisas. 

 

• Permite entender o que acontece no mundo; 

 

• Melhora a intervenção na realidade (entender 
a relação com a natureza): o pertencimento; 
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Episteme: dinâmica permanente 

• É o resultado Na relação com o entorno, há portanto, uma 
singularidade: vivências, como sentimos e compreendemos 
o que se passa conosco e no mundo do qual fazemos parte; 
 

• Envolve razão e emoção: marco intelectual e moral, ético, 
crenças; 

  
• Compreensão ecológica de nossas vidas e do nosso 

planeta; 
 
• Episteme individual: visão de mundo; sentido à vida e ao 

mundo; é o FILTRO; 
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Como lidar com a episteme 

• Educação para conhecer; 

• Educação para fazer (ação); 

• Educação para “ser”: entender a si próprio e 
entender o outro; entender as circunstancias (a 
natureza à qual pertenço); 

 

 

• O que entendemos como “melhorar” o 
agroecossistema (nossa relação com os sistemas 
naturais: nossa atividade antropogênica)? 
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A sustentabilidade (questão semântica: mais 
que sintaxe, gramática = significado do termo) 

Sufixos: 
• Inglês: ity 
• Frances ité 
• Português: dade 
 
Adjetivo: SUSTENTAVEL 
Substantivo: SUSTENTAVEL 

 
Substantivo abstrato adjetivado (derivado do adjetivo): SUSTENTABILIDADE 

(indica qualidade de ser; o derivado (dade) designa uma qualidade, uma 
característica inerente ao objeto que dela é portador); 

  
Sustentabilidade: garantia da continuidade de um processo nos mesmos 

patamares de seu início. 
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Cenários epistêmicos da 
sustentabilidade  (arena de disputa) 

• Cenário hegemônico do direito ao 
“desenvolvimento”: ONU, constituições dos 
países; 
 

• Cenário “Tea party”: conquista dos mais fortes, 
xenofobia, racismo, intolerância; 

 
• Cenário do “outro mundo é possível” Freire, 

Capra, Leff, Martinez Alier, Max-Neef, Amartya 
Sen; 
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CENÁRIOS 

ACADEMIA 

(indivíduos e 
instituições) 

DESAFIOS EPISTEMICOS NOS CENARIOS DA SUSTENTABILIDADE 
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AGRICULTOR 

(indivíduos e 
organizações) 



 
 
 
 
 

O aumento da complexidade nas 
sucessivas gerações 
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A complexidade intergeracional 

• Gerações do pós-guerra: quem somos, onde 
estamos, o que queremos, e o que estamos 
fazendo? 

 

• Nova forma de processar o pensamento:  que 
episteme? 

 

• Novos desafios: como dialogar e construir 
conhecimento (indicadores de sustentabilidade); 
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Fonte: IBGE 
Elaboração: SPS/MPS 
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Complexidade intergeracional 
Projeção populacional do Brasil 

(milhões de pessoas) 
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Complexidade intergeracional: 
mobilidade entre classes sociais 

martinss@brturbo.com.br 



Tendências do rural e do urbano 
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO 
QUE EMERGE 
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www.osonho.brasileiro.com.br 
(box1824:empresa de pesquisa em tendências, 

comportamento e consumo)  

 

1784 jovens de 18 a 24 anos  (todas classes); 

173 cidades; 

 

• 76% acreditam que o país está mudando para 
melhor; 

• 89% têm mais orgulho do que vergonha de ser 
brasileiro; 
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Valores e atitudes transformadoras 

 

 

 

 

   

     ????? 
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1. Uma nova maneira de PENSAR o mundo: NÃO 

DUALISMO 

  
• A cultura do "e" no lugar do “ou”: mundo não bipolarizado; 
 
• Mentalidade de integração e não de segregação ou choque; 
 
• Idéias e conceitos abertos, flexíveis, múltiplos; cultura do 

diálogo; 
 
• Criação coletiva; 
 
• INTEGRAR CONSTRUINDO, SEM RUPTURAS; 
• BRASIL INTEGRADO AO MUNDO; 

 
 

martinss@brturbo.com.br 



 
2. Uma nova forma de AGIR no mundo: 

MICROREVOLUÇÕES 

 • Múltiplas revoluções silenciosas transformam o mundo de 
forma lenta e gradual; 

 

• Novas causas e atores multiplicam-se e se espalham por 
todo o planeta; 

 

• Questões socioambientais e culturais ganham tanta 
importância quanto as questões políticas e econômicas; 

 

• Mudanças através da pessoas; heróis reais: cada um assume 
sua parte em suas ações cotidianas; 
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3. Uma nova forma de se RELACIONAR no 
mundo: HIPERCONEXÃO (poder das REDES) 

 

 
• Quebra de barreiras físicas: não-linearidade de tempo e espaço, 

presença independente de espaço físico;  
 
• A força dos "laços fracos“: alta capacidade de geração de movimentos 

coletivos; 
 
• Pequenas ações podem ganhar grande amplitude: simultaneidade de 

eventos; 
 
• Cultura global como mosaico de culturas locais; 
 
• A essência colaborativa dos novos vínculos sociais: novas pontes 

sociais tornam-se possíveis; 
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Contradições e conexões com a 
realidade 

 

• A capacidade de mobilização: movimentos de inconformismo 
na Europa (Londres, Madrid, Barcelona); primavera Árabe; 

 

• Os movimentos culturais da “periferia” brasileira: arte (música, 
dança, estética, etc); 

 

• A geração C (criatividade) e I (inovação) 

 

• A geração T (testemunha); 
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Geração testemunha (T) 

• Dificuldade de expressar-se (oral e escrita); 
 
• Dificuldade e emitir opinião, de analisar e avaliar, 

interpretar: superficialidade; 
 

• Ausência de pensamento crítico: repassa informações 
(copiar/colar); 
 

• Consomem e repassam informações mas não 
transformam em conhecimento; 
 

• Emprestam seu cérebro para pensamentos alheios; 
 
• Limites epistemológicos; 
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Geração “A”  

• Angústia 

• Ansiedade 

 

• Mundo virtual oferece tudo (gera 
expectativas); 

 

• Mundo real: entrega pouco (frustra as 
expectativas). 
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Complexidade Intergeracional: 
Baby Boomers à  Geração Z (T, C, I) 

 

• Necessidade de nos  transformarmos em 
protagonistas da história (responsabilidade de 
pensar e fazer um mundo melhor). 

 

 Para criar e inovar também é necessário o 
pensamento reflexivo para evitarmos 
sermos apenas "testemunhas“ (T); 
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A necessidade do pensar 

• Pensamento reflexivo; 
 

• Episteme; 
 

• A construção da sustentabilidade: ferramentas 
virtuosas (MESMIS). 
 

• “Estocolmo 72” à “Rio + 20”: PIB + IDH + Índice de 
Felicidade + Indicadores socioambientais  
(Indicadores de Sustentabilidade) 
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Conexões entre o rural e o urbano 

 

• Analfabetismo no Brasil urbano (15 à 59 
anos): 5%; 

• No meio rural: 20%; 

• Total de analfabetos: 13 milhões; 

 

• Luz, energia, comunicações, interatividades, 
interconectividade, exclusão digital; 
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O novo rural ??? 

• Mais interfaces com  o “urbano”; 
 

• Menos isolamento do rural; 
 

• Jovens percebem a “blogosfera; 
 

• Jovens buscam o urbano: expulsão consciente, 
fuga, exílio: mobilidade potencial; 
 

• Necessidade de um “novo rural”. 
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Abordagem sistêmica 

 

• Olhar sistemicamente o desenvolvimento no 
lugar de desenvolver um sistema; 

 

• Aumentar o número de possibilidades para lidar 
com uma situação problema; 

 

• Sustentabilidade: substantivar no lugar de 
adjetivar (construção do ser); 
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O contexto das REDES 

 
• Aumentar as possibilidades; 
• Sinergia: aumentar a efetividades das ações; 

 
• O coletivo (REDES) permite ir além dos limites 

individuais; 
 

• Fortalecimento das estruturas horizontais como 
contraponto as estruturas verticais (governos, 
corporações); 
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Maior complexidade = mais possibilidades = 
mais incertezas (maior autonomia) – (D’Agostini) 

complexidade 

au
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