


A cabeça pensa
a partir de onde os

pés pisam.

FREI BETTO



SUSTENTABILIDADE
ECOLÓGICA e o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: que história é esta?



“O desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das 
gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades”

Relatório Brundtland (1987)
-Nosso futuro comum -





Rock in Rio: Querem salvar a Amazônia, 
mas não juntam o próprio lixo.
Fonte: Jornal da Cidade online - 18/09/2017





Yuval Noah HarariYuval Noah Harari

" O Homo Sapiens levou à extinção 
cerca de metade dos grandes 

animais do planeta muito antes de 
os humanos inventarem a roda, a 
escrita ou a ferramenta de ferro 

(p.82). 
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"Uma coisa está bem 
enquanto tende a 

preservar a integridade, 
estabilidade e a beleza da 
comunidade biótica. Está 

mal, se tende a fazer o 
contrário”

Aldo Leopold – Engenheiro e Filosofo
Ambiental -Americano 1887- 1948



Rachel Carson
Bióloga e Jornalista Americana
(1907-1964)

Rachel Carson
Bióloga e Jornalista Americana
(1907-1964)

Primavera Silenciosa - 1962, 
lançou as bases do Movimento 

Ambientalista no mundo.



“Quando o homem 
aprender a respeitar até o 
menor ser da Criação, seja 

animal ou vegetal, ninguém 
precisará ensiná-lo a 

amar seu semelhante.”

ALBERT SCHWEITZER 
Médico, teólogo , filosofo alemão (1875 – 1965) 

Prêmio Nobel da Paz - 1952



“A Terra é mais do que 
apenas um lar. É um sistema 
vivo e nós somos parte disso”.
James Lovelock 

Autor de Hipótese de Gaia (1979), 



“Hoje, a nossa necessidade 
histórica é de encontrar um método 

que detecte e não que oculte as 
ligações, as articulações, as 

solidariedades, as implicações, as 
imbricações, as interdependências, 

as complexidades.”

EDGAR MORIN
(1921 - ) 

O Método 1 - A natureza da natureza



“Nunca é demais insistir que 
tudo está interligado (...) Isto 
impede-nos de considerar a 

natureza como algo separado 
de nós ou como uma mera 
moldura da vida. Estamos 

incluídos nela, somos parte 
dela e compenetramo-nos.“

(Enciclica Laudato Si´ - 138 e 139)





Fritjop CapraFritjop Capra

… uma comunidade humana 
sustentável é planejada de tal 
maneira que seus modos de 

vida, negócios, economia, 
estruturas físicas e tecnologias 

não interferem na capacidade 
inerente da natureza 
para sustentar a vida.



Evolução da População
Rural e Urbana no Mundo







Quantos planetas precisaríamos
se todos nós vivêssemos o 
estilo de vida típico de um 
cidadão suiço?





Onde chegamos como humanidade e o 
que fizemos com a nossa Casa Comum;













Mais de 35 milhões de brasileiros sem acesso a água potável  e  
100 Milhões sem acesso à coleta de esgoto.

Fonte: Trata Brasil – abril de 2018



Em cada 11 crianças africanas,
uma morre antes de completar cinco anos. 

(UNICEF – 2014)



O progresso da ciência e da técnica 
não equivale ao progresso da 
humanidade e da história. (...)

O casamento da economia 
com a tecnologia deixou de 
fora tudo que não faz parte

dos seus interesses imediatos. 

( LS 20 e 113)



“As transformações do clima poderão 
arrastar milhões de pessoas para um ciclo 
vicioso de miséria e má nutrição. Até 2050, 
quedas na produção agrícola associadas às 
mudanças climáticas poderão elevar 
em 20% o risco de fome no mundo”.

José Graziano da Silva 
Diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
23ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP23) – 2017. 



Fonte: https://istoe.com.br/127095_REFUGIADOS+DO+CLIMA/



Irina Bokova
Diretora-Geral - Unesco
Irina Bokova
Diretora-Geral - Unesco

“Na atualidade, quantidades enormes 
de ‘refugiados ambientais’ são 

normalmente apresentadas como 
uma das mais dramáticas 

consequências possíveis da mudança 
climática e da desertificação e isso só 

deve aumentar”.
Discurso proferido no Dia Mundial de Luta contra 

a Desertificação e a Seca - 17 de junho – 2017.



“É trágico o aumento de emigrantes 
em fuga da miséria agravada pela 
degradação ambiental, que, não sendo 
reconhecidos como refugiados nas 
convenções internacionais, carregam o 
peso da sua vida abandonada sem 
qualquer tutela normativa”.

Papa Francisco - LS 25



...ainda é possível minimizar a catástrofe 
climática, mas mudanças “rápidas” e 
“sem precedentes” são necessárias para 
atingir este objetivo. 
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(...)somos tentados a pensar que aquilo 
que está acontecendo não é verdade. 

(...)parece que as coisas não estão assim 
tão graves e que o planeta poderia 

subsistir ainda por muito tempo 
nas condições atuais.

Este comportamento evasivo serve para 
mantermos os nossos estilos de vida, 

produção e consumo. É a forma como o ser 
humano se organiza (...): tenta não vê-los, 

luta para não reconhece-los, adia 
as decisões importantes, age como se nada 

tivesse acontecido. 

(LS 59)

Os problemas da pobreza e 
da degradação ambiental estão
ligados e remetem a estruturas

mais amplas de economias 
que não estão orientadas 

para objetivos verdadeiramente
morais, que sustentem a vida.
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Devemos decididamente rejeitar
que, do fato de ser criados à

imagem de Deus e do mandato 
de domar a Terra, se deduza 
um domínio absoluto entre 

as outras criaturas.

(LS 67)



Crescemos pensando que éramos 
seus proprietários e dominadores, 
portanto, autorizados a saqueá-las.
Esquecemos que somos terra.

(LS 104)


