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Agenda 

• O termo sustentabilidade enquanto uma mola 
flexível e discussões sobre seu significado; 

• O conteúdo de sustentabilidade no contexto 
das limitações físicas da Terra; 

• Um caminho possível: a sustentabilidade 
integral; 

• Considerações. 



O termo sustentabilidade enquanto uma mola 
flexível e discussões sobre seu significado 

• Uso recorrente do termo “sustentabilidade”; 

• Flexibilidade (expansão) x perda de significado 
(dispersão); 

• Desigualdade (separação) x unicidade 
(integralidade). 



O conteúdo de sustentabilidade no 
contexto das limitações físicas da Terra 
• Conceito tradicional => ciências biológicas; 
• Uso e gestão de recursos naturais (taxa 

aceitável) - Gerações presentes e futuras; 
• Conservação ambiental e crescimento 

econômico: decréscimo do produto e 
condição estacionária; 

• Segunda Lei da Termodinâmica; 
• Relação presente x futuro => 

comprometimento social. 
 



Um caminho possível: a 
sustentabilidade integral 

• Necessidades humanas; 

• Liberdades substantivas = condição de 
“agente” => responsabilidade individual e 
comprometimento social; 

• Paradigmas atuais x mudanças necessárias; 

• Sustentabilidade e integralidade; 
– Dimensões: visão de mundo, social, ambiental e 

econômico. 



Um caminho possível: a 
sustentabilidade integral 

• Conferência de Estocolmo ; 
– Dimensões: social, cultural, ecológica, ambiental, 

territorial, econômica, política nacional e política 
internacional. 

– Nosso Futuro Comum 

• Responsabilidade individual, 
comprometimento social e solidariedade; 

• Física quântica e sustentabilidade; 



Considerações 

• Sustentabilidade: 
– Uso mais sábio dos recursos naturais; de uma 

produção limpa, que evita desperdícios; de um 
controle dos efluentes de produção; e de uma 
conservação do meio ambiente... 

• Dimensão social; 
• Pensar global e agir local; 
• Cooperação; 
• Diminuição de conflitos políticos, sociais e 

econômicos. 
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