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Como construir uma sociedade sustentável?
Os problemas
ambientais hoje
vividos nos mais diversos países,
resultam do comportamento
das pessoas na sua relação
com a natureza, ou seja, os
problemas na verdade não são
da natureza, mas são problemas socioambientais, que surgem em decorrência das atitudes que tomamos no dia-a-dia.
O homem é um hóspede/passageiro do planeta e deveria ter
consciência disso. No entanto,
retira de forma gananciosa tudo
o que pode e transforma tudo
em produto de venda ou produto para o consumo.
A idéia de uma sociedade
sustentável é importante para
que reflitamos sobre as catástrofes ambientais que todos os
dias surgem, seja nos atingindo
diretamente ou em outras regiões do mundo. Este quadro preocupante pode significar alarmismo, mas pode ser compreendido como um aviso claro de que
necessitamos repensar as nossas práticas e os valores que
orientam nossa vida. Assim,
para uma sociedade sustentá-

vel, é necessária uma mudança
profunda no nosso comportamento. Não podemos ser apenas
consumistas do planeta. Precisamos cuidar dele para as presentes e futuras gerações.
A proposta de sustentabilidade, trazida pela Agenda 21, deve
servir para orientar as ações de
maneira global e local. Sugere
quatro pilares como fundamentais
para uma sociedade sustentável.
Precisamos adotar práticas ecologicamente corretas, que respeitem o meio ambiente, não apenas explorar a riqueza que a natureza possui, mas de forma responsável garantir que as gerações
futuras igualmente possam encontrar um ambiente sadio. Uma
sociedade socialmente justa, onde
haja solidariedade e compromisso com a qualidade de vida para
todos, que o planeta que é de todos seja desfrutado por todos.
Economicamente viável, para repensar o modelo de produção
que produz muito, com altas tecnologias, mas que esgota os solos, contamina as águas, o ar,
destrói as florestas e a biodiversidade, tornando mais difícil a

vida na terra. E finalmente o compromisso ético, com a qualidade
de vida e com uma sociedade de
justiça e solidariedade com o presente e com o futuro.
Uma sociedade que sabe de
sua responsabilidade socioambiental, que respeita as diferenças culturais, mas que sabe colocar a vida humana e a ação
social, como espaço de felicidade. A ética para uma sociedade
sustentável, exige de todos um
comportamento solidário com o
ser humano e com o planeta.
Para uma sociedade sustentável deve haver uma mudança
de comportamento em que nossos limites de consumo sejam
para nossas necessidades e não
para as nossas ganâncias. Requer compreender que o Planeta
é de todos e não pequenas fatias
de propriedade privada para
cada um fazer o que bem quer. A
solidariedade universal tão difícil
nos nossos dias é certamente o
caminho da sustentabilidade. Podemos começar antes que a catástrofe se imponha e o apelo seja
a destruição e a dor, basta usar mos nossa inteligência.

