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Introdução: Os discentes de Administração do Unileste, de Minas Gerais fizeram a
leitura crítica da encíclica Laudato Si do atual Papa Francisco aprofundaram o estudo
no capítulo VI “Educação e espiritualidade ecológicas”. A sociedade atual possui uma
cultura altamente consumista, a qual foi infiltrada de forma que as pessoas buscam o
possuir como forma de preenchimento de algum vazio da vida e diante dessa realidade
acabam também por viver o individualismo que não atinge apenas a si, mas que resulta
de forma negativa a maus tratos com o planeta, com o meio ambiente, que o Papa
chama de “casa comum”. Objetivo: O resumo acadêmico atendeu à demanda da
disciplina Responsabilidade Social, fazendo a leitura da encíclica e para sua exposição
em debate na semana de iniciação científica e extensão do Unileste. Metodologia: A
partir da metodologia ativa, houve divisão da turma, na proporção dos capítulos para a
leitura e pesquisa aprofundada, proporcionando a elaboração deste artigo, após
discussões do grupo envolvido. Resultados: O papa faz um apelo ao dizer que o
cuidado com a casa comum não é apenas uma questão de preservação da criação
Divina, mas resultado de uma vida virtuosa, criada do seio familiar, que é onde os
indivíduos são formados por primeiro. Novos hábitos serão possíveis a partir da
renúncia do próprio desejo de possuir para transcender, ir além da própria vontade para
atingir um bem comum. O individualismo remete a práticas incapazes de dar uma
resposta, pois diante da problemática ambiental são necessárias práticas comuns, que
se tornem cultura de todos, mesmo isto sendo um verdadeiro desafio.
Conversão ecológica é uma mudança de pensamentos e atitudes em relação ao meio
ambiente.
 Conclusão: É necessária uma conversão ecológica, assumir o dever de cuidar da
criação com pequenas ações diárias. Para se alcançar esta conversão é necessário
primeiro haver uma mudança de dentro para fora, reconhecer os próprios erros e
negligências, e a partir dessa consciência reconhecer as riquezas que Deus deu a
humanidade.

Palavras-chave: Responsabilidade social. Laudato si. Conversão ecológica. 

Agências de fomento: Unileste

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


