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 Os conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável passaram a ser 

usados nas últimas décadas para designar um processo que envolve a preocupação com a 

preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, mantendo-se as condições necessárias 

para a vida saudável do homem. A preocupação maior daqueles que discutem esses conceitos 

é como satisfazer as necessidades do homem que habita o mundo no presente sem 

comprometer as necessidades daqueles que habitarão o mundo no futuro. De forma resumida, 

podemos dizer que o conceito de sustentabilidade se refere a um conjunto de questões 

relativas a fatores ambientais, como a energia, a água, a terra etc., e fatores sociais, como a 

economia, a saúde, a educação, enfim, tudo aquilo que promove a qualidade de vida das 

populações.  

No que se refere à qualidade de vida, entendemos que para que ela exista há 

necessidade de se explorar os recursos naturais. Contudo, a exploração inadequada desses 

recursos torna-se um grande problema em curto ou em longo prazo, acarretando dificuldades 

para o meio ambiente e à subsistência, bem como para o convívio pacífico da população. Por 

exemplo, a vida em sociedade requer que o homem tenha à sua disposição fontes de energia 

para a produção de alimentos, para seu deslocamento, para seu abrigo e tantas outras 

necessidades. No entanto, o consumo de energia, que é apenas um desses aspectos, gera uma 

grande quantidade de resíduos. Esses resíduos se acumulam e afetam a sobrevivência do 

homem e de outras espécies como os animais e as plantas. Assim, para que ambos sobrevivam 

(o homem e o meio ambiente), deve-se procurar um equilíbrio entre o que é necessário para a 

vida e o que não é. 

Diante da importância das práticas sociais na possibilidade de viabilizar o que está 

implicado no conceito de sustentabilidade, devemos considerar as contribuições de estudos 

das áreas da Psicologia, da Educação, da Saúde, da Antropologia, da Sociologia, para citar 

apenas algumas. Estudos desse tipo permitem compreender como funcionam os sistemas 

sociais e prever o que pode ser feito para que tenhamos condições de um padrão de vida 

sustentável. Eles envolvem análises complexas e sofisticadas de processos psicológicos, 
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sociais e culturais, os quais estão mutuamente implicados, e que certamente estão escritos 

numa linguagem acessível àqueles que vivenciam o meio científico, mas não ao cidadão 

comum. Assim, a falta de acessibilidade e de compreensão do que é produzido no meio 

acadêmico pode ser uma barreira para que um maior número de pessoas se envolva, se 

preocupe e se comporte de forma sustentável.  

Na tentativa de enfrentar o problema da pouca disponibilidade de informações e do 

pequeno número de atividade pró-ambientais praticadas pelo cidadão comum, algumas 

questões podem ser levantadas: Será que existem padrões comportamentais que podem ser 

desenvolvidos e observados por aqueles que vivenciam o dia a dia das comunidades e das 

cidades? Será que o cidadão comum pode fazer algo e contribuir para um desenvolvimento 

sustentável?  

A resposta para ambas as questões é sim! 

Um número muito grande de pequenas coisas podem em conjunto representar uma 

grande contribuição para o desenvolvimento sustentável. A seguir serão dados alguns 

exemplos relacionados à Educação Ambiental, à educação para saúde e um exemplo de como 

a Psicologia pode nos ajudar a não deixarmos para as futuras gerações a responsabilidade e as 

consequências de nossos comportamentos.  

Um desses exemplos refere-se à preocupação com o caminho das águas na cidade. 

Essa é uma preocupação legítima do ponto de vista ambiental, que enfatiza a preservação e a 

despoluição das microbacias hidrográficas urbanas e a preservação do solo. Para compartilhar 

essa preocupação e poder promover ações pró-ambientais, a ONG Meio Ambiente 

Equilibrado (MAE), de Londrina (PR), desenvolveu um projeto de Interpretação Ambiental 

que busca levar as pessoas em trilhas urbanas para vivenciarem os problemas de ordem 

ambiental causados pelo homem. Durante a caminhada - o Passeio das Bacias - são abordadas 

questões e são feitas demonstrações referentes a problemas dos esgotos, das galerias pluviais, 

do ciclo da água, dos dejetos jogados nos bueiros, da erosão etc.  

A questão do trajeto das águas também é preocupação quando ponderamos sobre a 

pavimentação exagerada das áreas urbanas, reduzindo de forma significativa a área de 

absorção das águas da chuva e aumentando o volume das enxurradas. Cada família que mora 

em residências com quintais ou em condomínios pode contribuir, nesse caso, de forma 

bastante simples, com o cultivo de um jardim. Esse comportamento adotado coletivamente 

torna o ambiente melhor em vários aspectos, não só diminuindo o impacto das águas, mas 

melhorando a qualidade do ar, pois a fotossíntese que as plantas fazem devolve oxigênio à 

atmosfera. A qualidade do ar que respiramos afeta de forma direta a nossa saúde. 
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Ao questionarmos fatores relativos à saúde podemos destacar outro problema que nós 

brasileiros estamos enfrentando que é a elevada incidência de casos de Dengue. Esse 

problema surge principalmente porque a população das comunidades e cidades que mantêm 

materiais que acumulam água, onde o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, se reproduz. 

Esse mosquito infectou inúmeras pessoas a ponto disso se tornar um problema de saúde 

pública. Para combater a proliferação do mosquito, o governo, por meio de campanhas 

publicitárias, instrui a população sobre o que deve ser feito. As campanhas têm, no entanto, 

um efeito restrito, e provavelmente se observa o seguimento das regras porque não segui-las 

leva a advertências e autuações.  

Uma alternativa ao controle aversivo feito atualmente será testada num projeto de 

pesquisa a ser desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina (UEL), 

o qual visa investigar o efeito que mudança de comportamento de crianças e jovens com 

relação às práticas de combatem o mosquito Aedes aegypti. Para esse estudo, será usado um o 

jogo de tabuleiro “Nossa Turma contra a Dengue”, elaborado por um grupo de pesquisadores 

da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenado pelo prof. Dr. Elizeu Borloti. Esse 

jogo visa ensinar as regras de combate ao mosquito e o estudo tem como objetivo principal 

comparar a eficácia e a eficiência de diferentes formas de ensino de comportamentos de 

prevenção e combate a produtos de risco para criadouros do Aedes aegypti. 

Finalmente, destacamos um aspecto relevante do ponto de vista psicológico, que é a da 

procrastinação, um termo que se refere ao adiamento de tarefas. Se as pessoas não adiassem 

tarefas, se elas não postergassem e transferissem responsabilidades com o meio ambiente, 

provavelmente não teríamos problemas ambientais e possivelmente não estaríamos discutindo 

sustentabilidade. Contudo, a falta de tempo e de condições para uma atividade de preservação, 

como a simples separação do lixo reciclável de forma apropriada, é uma das “desculpas” que 

mais se ouve. O planejamento inadequado de compromissos e um mau gerenciamento do 

tempo podem ser a origem da procrastinação associada a uma prática social que foi 

estabelecida que é a de responsabilizar os outros por aquilo que deixamos de fazer. A 

superação e/ou extinção do comportamento de procrastinar pode representar um grande 

avanço para o desenvolvimento sustentável.  

Assumir responsabilidade com o meio ambiente é uma prática social que começa com 

atividades simples e até prazerosas como cultivar um jardim e não tem um limite que restringe 

o que nós cidadãos podemos fazer. Para finalizar cabe bem a máxima que tem sido ouvida 

sempre que se fala em sustentabilidade: “COMPORTAMENTOS INDIVIDUAIS PODEM 

ALCANÇAR TRANSFORMAÇÕES GLOBAIS!” 


