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Aula 04 - Sustentabilidade: Ambientalmente sustentável  
 

Do ponto de vista teórico, ações ambientalmente sustentáveis são aquelas que garantem 
as mesmas oportunidades para as gerações futuras, no sentido de não impactar o am-
biente a ponto de inviabilizá-lo para aqueles que virão depois. 

Resumindo, é o __________________que se faz dos ________________e os cuida-
dos na manutenção destes recursos.  

Veja que somos influenciados a olhar para a origem, para a ______________virgem que 
está sendo explorada, e aqui gostaria de te convidar a uma reflexão sobre a outra ponta 
do processo, pois é lá que está o problema, acompanhe comigo o raciocínio. 

Na prática, devemos olhar com atenção os hábitos de _______________das pessoas, 
principalmente das mais ricas, que consomem mais, pois são estes hábitos que vão es-
timular a _______________das mais variadas empresas, sempre em busca de atender 
o desejo dos seus consumidores, e isso vale para os diferentes ____________e 
____________produtivos, nos diferentes locais de nosso planeta.  

Um exemplo prático:  

Constantemente observamos, nos noticiários, reportagens sobre a extração ilegal de 
madeira, como exemplo vamos citar o mogno, uma árvore protegida por lei, mas que tem 
uma madeira bem avermelhada e muito linda.  

Já observou que sempre é noticiado os desmatamentos e nunca é mostrado o des-
tino desta madeira? 

E, se observarmos com atenção, veremos que ela normalmente tem adornado diferentes 
ambientes de pessoas e empresas ricas na Europa, inclusive alguns móveis no gabinete 
de líderes dos países europeus, que fazem discursos condenando o desmatamento ile-
gal. Perceba que, se não tivesse compradores pagando caro por este produto, isso não 
seria um problema ambiental. Isso vale para o marfim dos elefantes e para os rinoce-
rontes.  
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Enfim! Devemos identificar a origem do ____________da ____________ambiental, e 
quando analisamos com mais atenção e profundidade, podemos encontrar interesses 
_________________bem mais relevantes que a bandeira ambiental. 

Da mesma forma, gostaria de refletir contigo sobre o principal problema que compromete 
a sustentabilidade ambiental, a_________________. Mais adiante vamos aprofundar 
neste assunto. 

Você sabia que o Brasil abriu mão de grande parte do seu poten-
cial_________________, sob pressão do discurso de reduzir a área de inundação 
das represas?  
 
Lembre-se disso quando estiver faltando_____________, ou quando a conta esti-
ver na bandeira________________! 
 
A disponibilidade de energia ___________é vital para o desenvolvimento econômico de 
qualquer nação, de tal modo que sua falta impossibilita a implantação de 
______________e o desenvolvimento, além de comprometer a qualidade de vida da 
população, sobretudo em países que não estão entre os trópicos, e tem um inverno mais 
rigoroso. 

Muitas vezes você já ouviu falar sobre a origem dos processos, como a redução dos 
desmatamentos, a preservação e proteção de áreas nativas, a substituição de fontes 
“sujas”, por fontes de energia “limpas”.  

De um modo geral, a sociedade deseja deixar a maior parcela da responsabilidade na 
originação e geração, e que fique claro, aqui não estamos culpando ninguém, apenas 
fazendo uma constatação para estimular a reflexão. 

Agora gostaria de chamar sua atenção para a quantidade de vezes que já foi convidado, 
como consumidor, a adotar medidas para redução na produção de resíduos sólidos, a 
participar ativamente de reciclagem de resíduos sólidos, o famoso lixo.  

Quero apontar um enorme conflito de interesse que sempre fica oculto:  
O consumidor, principalmente o mais abastado, que consome mais, é continuamente 
estimulado a consumir produtos com algum diferencial de _______________para pagar 
mais, pois ali está o ___________das grandes empresas, que investem nos diferentes 
veículos de ________________.  
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Agora vamos observar no noticiário as reportagens dos lixões, que mostram o problema 
da situação penosa das pessoas que dependem do lixo para viver, mas nunca ob-
servamos reportagens sobre o consumo consciente.  

Um exemplo fácil, seria pensar em uma campanha educativa orientando as pessoas a 
NÃO trocarem seus celulares todos os anos, para reduzir a produção de lixo de suas 
baterias, acha que isso vai acontecer algum dia?  

Veja o conflito de interesse entre a estratégia de crescimento econômico das grandes 
empresas e a proteção do meio ambiente. 

Crescimento econômico das grandes empresas X proteção do meio ambiente 

Outros exemplos deste conflito: 
 
Alguma vez você já se perguntou se realmente são necessárias todas aquelas camadas 
para embalar um lanche de fast food? 
 
E qual sua opinião, sob o ponto de vista de sustentabilidade ambiental, para os inves-
timentos em marketing que fizeram as pessoas preferirem a cerveja long neck, em gar-
rafa não retornável, considerando que há um grande gasto de energia para sua con-
fecção? 
 
Elas são importantes poluentes após o uso, pois retém água após descarte, e são foco 
de multiplicação de mosquitos como o Aedes Aegypti.  
 
E alguns países desenvolvidos que têm uma enorme frota de veículos, que seguem a 
orientação de substituir os pneus com X quilômetros, e depois, remete para países em 
desenvolvimento onde vão rodar um tempo e mais tarde vão se acumular em algum lugar 
a céu aberto. O primeiro país não possui o lixo, mas o consumo da maior parte da vida 
útil foi realizado lá, veja que é o consumo que degrada o ambiente. 
 
Qual nossa atitude frente a sustentabilidade ambiental nestes casos? 
 
Muito bem, estas constatações nos incomodam e possibilitam ampliarmos as reflexões, 
veja que a sustentabilidade ambiental é um tema delicado, amplo, complexo e muitas 
vezes distorcido.  
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Para encerramos esta parte mais conceitual, queremos compartilhar nosso sentimento 
de que o desenvolvimento sustentável deve ser puxado pelo consumidor final, que é 
cliente das principais empresas do mundo, e estão situados nas nações mais ricas, e 
acabam sendo induzidos ou até mesmo manipulados pelo marketing e pelas narrativas 
que são criadas com interesses ocultos. 

Ou seja, o consumidor precisa tomar a consciência e assumir a liderança e o pro-
tagonismo deste processo de____________________________, tendo maturidade 
para tomar suas decisões de_________________! 

 

 

 

Anotações:  ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

bom uso - recursos naturais - natureza - consumo - produção - produtos - processos 

- problema - sustentabilidade - econômicos - geração de energia - hidroelétrico - 

energia - vermelha - elétrica - indústrias - marketing - lucro - comunicação - 

preservação ambiental - consumo 
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