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Evolução do termo 

Na década de 1990, foi realizada no Rio de Janeiro a ECO-92, a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente, na qual foram elaboradas a Carta da Terra (Declaração do 

Rio) e a Agenda 21, que abordam o consenso global e político, objetivando o 

desenvolvimento e o compromisso ambiental.  

O relatório deste evento, Our Common Future, propunha a limitação do 

crescimento populacional, garantia de alimentação, preservação de biodiversidade e 

ecossistemas, diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias de 

fontes energéticas renováveis, aumento da produção industrial a base de tecnologias 

adaptadas ecologicamente, controle da urbanização e integração campo e cidades 

menores e a satisfação das necessidades básicas.  

Neste momento, o desenvolvimento sustentável foi considerado como sendo 

aquele que melhora a qualidade da vida do homem na Terra ao mesmo tempo em que 

respeita a capacidade de produção dos ecossistemas nos quais vivemos.  



Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 2002, na Cúpula 

Mundial em Joanesburgo, o termo foi complementado, considerando que a 

sustentabilidade, busca a melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes do mundo 

sem aumentar o uso de recursos naturais além da capacidade da Terra. 

 

Produção e Consumo Sustentáveis 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, define consumo 

sustentável como “o uso de bens e serviços que atendam às necessidades básicas, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida, enquanto minimizam o uso dos recursos 

naturais e materiais tóxicos, a geração de resíduos e a emissão de poluentes durante todo 

ciclo de vida do produto ou do serviço, de modo que não se coloque em risco as 

necessidades das futuras gerações”. 

 A produção sustentável pode ser entendida como a incorporação das melhores 

alternativas possíveis para minimizar custos ambientais e sociais ao longo de todo o ciclo 

de vida de bens e serviços. Acredita-se que essa abordagem preventiva melhore a 

competitividade das empresas e reduza o risco para saúde humana e meio ambiente. Em 

uma global, a produção sustentável deve incorporar a noção de limites na oferta de 

recursos naturais e na capacidade do meio ambiente para absorver os impactos da ação 

humana  

 

Os pilares da sustentabilidade 

Considerando as vertentes da sociedade, a sustentabilidade pode ser considerada 

por meio de algumas peculiaridades com base nos seus três pilares iniciais: 

A sustentabilidade social é um conjunto de ações que visam a melhorar a 

qualidade de vida da população. Devem diminuir as desigualdades sociais, ampliar os 

direitos e garantir acesso aos serviços, como educação e saúde, que visam possibilitar o 

acesso pleno à cidadania; 



A sustentabilidade ambiental define ações e atividades humanas que visam a 

suprir as necessidades atuais, sem comprometer o futuro das próximas gerações, ou seja, 

está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o 

meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se 

mantenham no futuro; e 

A sustentabilidade econômica busca maximização dos resultados e minimização 

dos custos, atendendo as novas necessidades do mercado competitivo pela gestão social 

e ambiental responsável, com programas de motivação dos funcionários, segurança no 

trabalho, alimentação, benefícios sociais, preservação do meio ambiente e satisfação do 

consumidor.  

O termo sustentabilidade está em constante evolução. Atualmente, considera-se, 

além do social, ambiental e econômico, os pilares cultural, ético, político e estético: 

A sustentabilidade cultural prevê a preservação da diversidade, em sua acepção 

ampla. O respeito à continuidade das tradições culturais e até mesmo a pluralidade das 

soluções particulares; 

A sustentabilidade ética considera a criação de laços sociais ou 

aliança intergeracional, preservando os recursos naturais, econômicos, culturais para 

proteger a espécie; 

A sustentabilidade política tem como objetivo criar um espaço de convergência, 

onde os problemas e soluções sejam estudados em conjunto, para que, dessa forma, 

sejam discutidas questões fundamentais no âmbito local ao global; e 

A sustentabilidade estética relaciona-se com o planejamento arquitetônico que 

promove e visa a cidadania, causando menor agressão aos recursos ambientais, 

promovendo a inclusão, sobretudo das classes menos favorecidas. As casas projetadas 

para utilizar a energia solar ou capitação da água da chuva são alguns exemplos. Além 

disso, a sustentabilidade estética envolve a preservação de bens simbólicos, como 

monumentos naturais. 

 

 

 

 



Considerações finais 

 

A sustentabilidade correlaciona temas, dentro de uma sociedade mecanicista, 

“antagônicos”. Muitos ainda não compreendem o seu princípio. Vemos a falange do 

dedinho e não o corpo inteiro ou a conexão e interdependência do todo. Esta visão é 

neandertal e contribui apenas para uma evolução estética, de design, portanto, 

superficial e insustentável. 

Outro exemplo, independente de que lado esteja, direita ou esquerda, uma 

determinada gestão política, tem que administrar o todo. Deve ter a consciência do 

desenvolvimento visando a prosperidade do seu núcleo e, também, entender que os 

pilares desta sustentabilidade dependem de recursos humanos e ambientais e, por este 

motivo, deve visar a qualidade de vida e ambiental. 

Parece que a grande mudança de visão, implica em sensibilidade e espiritualidade. 

Percepção de que a água da torneira depende de uma floresta ciliar que garante a 

qualidade das nascentes que alimenta os rios. Que o coronavírus é um ser vivo no meio 

de outros milhares e que por desequilíbrio ambiental, ou por falta de limite humano, foi 

tirado de seu habitat natural. 

Seria bom nos colocarmos em uma condição de agradecimento e reverência aos 

recursos que foram disponibilizados às necessidades humanas, dos quais dependemos. 
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