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DISCIPLINA: Filosofia

A produção excessiva é uma situação bastante grave e
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tratada de forma leviana mas que deve ser abordada

Ele é incapaz de solucionar dilemas morais que

INTRODUÇÃO

porque é um grande fator de ajuda à poluição e também
que pode, eventualmente, levar à escassez de recursos
naturais e mesmo que não chegue a esse ponto irá afetar
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envolvem, por um lado, o autossacrifício por razões
afetivas e, por outro, conflitos que opõem culturas
distintas.

a economia e ainda mais o ambiente se continuar com os
atuais níveis de produção.

Problema(s)
Será que é necessário produção tão intensa para
satisfazer o mercado?
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FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA
Seria mais beneficial para o ambiente e para nós se fosse
possível manter a economia estável e ao mesmo tempo
reduzir a produção através da sensibilização para o
consumo.

IMAGEM
Legenda

IDENTIFICAÇÃO DAS TESES/TEORIAS
A liberdade nas relações do consumo: do individualismo
utilitarista à partiçipação política qualificada do consumidor.
(Stuart Mill)

ENUNCIAÇÃO DE POSIÇÕES
Stuart Mill acha que o sistema ideal é aquele que esteja
no meio de um modelo negativo e positivo, ou seja,
equilibrio entre os extremos mantendo a liberdade do
consumidor.
Nós concordamos com esta ideologia, pois, a economia
apesar de ser um suporte fundamental ultimamente tem
sido demasiado prejudicial para o meio ambiente que
direta ou indiretamente nos afeta no presente e mais
ainda no futuro logo precisamos de um meio-termo sendo
a posição de Stuart Mill mais adequada.

IMPLICAÇÕES DAS TESES OU
TEORIAS APRESENTADAS
No passado não houve preocupação quanto ao
impacto ambiental (o que importava era a produção
sem ter em conta o que significaria para o ambiente)
então houve várias consequências, tais como,
infestação de ecossistemas, poluição de águas
fluvias, oceanos, entre outros. Segundo Stuart Mill O
sistema ideal é um sistema híbrido entre o modelo
positivo e o modelo negativo.Conseguir manter o
mercado ativo sem produzir irresponsavelmente
quanto às repercussões ambientais. Assegurando, ao
mesmo tempo a liberdade do mercado.

SOLUÇÕES RELEVANTES
Sensibilizar as pessoas para o problema e as
consequências do consumismo mas de forma a que
não haja um declínio na economia. Para que se
possam tomar medidas tais como o controlo da
produção.

CONCEITOS RELEVANTES

FONTES UTILIZADAS

Vulnerabilidade económica.
Dependência do consumismo por parte da economia.
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