
Atividade de 05/08/2015 - PPGEA - Turma 2015/II - Pará 

Questões sobre os vídeos: 

1º Vídeo -  
https://www.youtube.com/watch?v=PmRpA88E9gg 
Aula aberta  USP - Dívida Pública 
Drª Maria Lucia Fattorelli 
 

1) Primeiro tomem um analgésico, e depois, divulguem, busquem mais informações.  

2) Você sabe qual é a situação do estado do Pará?  

 

2º Vídeo - Economia e Educação - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rxsls0V3M3k&list=LLs9ZZrx8IkYMiuU7euLJSCA&ind

ex=2 

a) Qual sua opinião sobre a afirmação feita  aos 2:17 minutos? 

b) Você concorda ou discorda da afirmação sobre "imediatismo" aos 5:56 minutos? 

c) O salto dado pela Coréia do Sul teve influência de que fatores? 

d) A empresa finlandesa NOKIA produzia que tipo de produto, antes de produzir celulares? 

 

3º Vídeo - Economia e Educação 

https://www.youtube.com/watch?v=JaXsu_O4CCw&list=LLs9ZZrx8IkYMiuU7euLJSCA&in

dex=1 

 

 

e) Você seria favorável ou contrário ao aumento da dívida pública como mostrado aos 5:00 minutos? 

f) Qual a relação entre Educação e Economia? 
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Como será em 2020? Em 2040?  



 

II.) Um outro ponto de vista: 

 

 

 

 



Olá Pessoal do Pará, 

 A apresentação dos vídeos teve por objetivo:  

• Localizar a situação econômica do país, a sua origem e sua relação global (que afeta a todos nós); 

• Apontar o financiamento da Educação no conjunto dos gastos e investimentos públicos;  

• O enfoque econômico da Educação. 

 O texto teve por objetivo apontar uma outra direção ao olharmos a Educação. Sem dúvida, essas são 

apenas duas formas de abordagem e, de forma alguma as únicas, como vocês irão ver ao longo do mestrado.  

 Entretanto, como essas informações estão relacionadas à área de Educação e Meio Ambiente do PPGEA? 

 O PPGEA (na minha visão) se diferencia dos outros programas de pós graduação por ter seu foco em 

profissionais de instituições federais de ensino superior (IFES),  que estão trabalhando em regiões brasileiras com 

Bens Naturais tão diversos, e em tal ordem,  que são objeto de interesse econômico internacional. A capacidade 

do país em defender seu território da espoliação internacional, demanda informação, conhecimento e postura 

crítica da sociedade, e é principalmente na "escola" que essas demandas podem ser atendidas. Nas "suas escolas" 

essas demandas se revestem de urgência. O conhecimento e a informação precisa sair dos limites das escolas 

para a conversa no bar, para as reuniões das Câmaras de Vereadores, para as Leis Orgânicas dos Municípios,...  

 Não se enganem, estamos em guerra! Uma guerra de instituições (de) e países que já destruíram seus 

Bens Naturais a séculos, e que têm imposto a manutenção do fluxo constante e a baixo custo, dos nossos Bens 

Naturais. Instituições (de) e países que receberam em 2014, 45% do nosso PIB, e esse é obtido majoritariamente, 

pela exportação de matéria prima, que são bens não renováveis. Em 2014 exportamos:  344 milhões de toneladas 

de minério de ferro,  5 toneladas de ouro, 100 mil toneladas de nióbio, além de  37 milhões de toneladas de soja, 

1 milhão de toneladas de carne, ... No caso da soja e carne, precisamos ainda levar em conta a água, a fertilidade 

do solo, ... que estão concentrados em cada  quilo de soja, de carne, de laranja,... 

 Todas as atividades de extração e produção acima, dependem e afetam o ...    Adivinha?!   

 Isso mesmo, afetam o meio ambiente, o mesmo meio ambiente que muitos países dizem que os 

brasileiros não preservam, não cuidam, .... Nós mesmos falamos isso, sem termos a clareza de que a questão 

ambiental no Brasil, sofre as mesmas mazelas da saúde, da educação, do transporte, da moradia, do emprego, da 

segurança,... Por quê? Primeiramente por conta de aceitarmos um modelo econômico tão perverso que 

transformou o Brasil (e outros países do 3º mundo), em "exportadores de capital" para os países de 1º mundo! 

Estamos exportando nosso meio ambiente desde 1500. São mais de 5 séculos!   

 Espero nos vermos mais prá frente,  

 Abraço a todos, 

 Nedda 

 UFRRJ, 05/08/2014 


