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Reflexão da aula 14:

Sustentabilidade e Novos Horizontes

Leila da Costa Ferreira (NEPAM)

Num mundo onde transformações são cada vez mais presentes e imprevisíveis, atualmente
é muito citado o conceito do antropoceno. Era definida pelo o impacto de agentes em
aspectos exógenos do nosso planeta, o antropoceno, frente às necessidadades sustentá-
veis vive momento de anseio e utopias. Anseio por mudanças, por menos impactos, por
maiores responsabilidades. Utopia de um mundo saudável, de qualidade de vida e de
prosperidade de gerações. Leila da Costa (Nepam) vem nessa aula apresentar horizontes
almejados pela sustentabilidade atual, como alcançá-los e desafios encontrados. O nosso
planeta está inserido hoje em cenários, não só ambientais, mas ainda sociais, político,
econômicos e culturais, caracterizados pela presença de diversos "estressores". Tal fato
acarreta numa instabilidade de mundo para anos futuros nunca antes imaginada. Vários
desastres já podem ser percebidos ou previstos na era do antropoceno. Apesar disso,
grande parte deles ainda são "imprevisíveis, invisíveis e incalculáveis"e uma autoreflexão
e autoconfrontação da própria sociedade é de grande importância para que todos abram
os olhos para esses problemas. Devemos usar essas inseguranças e desastres como base
para a busca de soluções, inovações e ideias em busca de transformações que visam um
futuro melhor. Dentre os grandes "problemas sustentáveis"atuais podemos citar o des-
matamento, intensificação de impactos ambientais e desigualdades sociais como os mais
alarmantes por exemplo. Nesse cenário, ainda pode-se perceber que populações mais vul-
neráveis são as também mais afetadas pelos problemas, ressaltando-se a necessidade e
importância dos direitos humanos. Na universidade, pesquisas podem sair desses proble-
mas citados para tomarem forma e buscar resolver esses problemas. Temas de Causas
sociais, Problemáticas ambientais, Desigualdade social, Mitigação e adaptação estão e
devem estar cada vez mais presentes com o intuito de se melhorar o mundo para todos.
Essa é a definição de Sustentabilidade! Pesquisas devem hoje pensar além das dimensões
ambientais, mas ainda nas dimensões humanas quando o assunto é Sustentabilidade, no
que podemos chamar de CIÊNCIA DO FUTURO. Muito já se vê em instituições a preocu-
pação pelos objetivos sustentáveis, tudo isso num futuro próximo servirá de modelo para
outras instituições e ocasionará um desenvolvimento como esperado pelos ODS (objetivos
de desenvolvimento sustentável) citados abaixo:

• Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;

• Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição;

• Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos;

• Garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade;

• Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;

• Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água;
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• Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável;

• Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável;

• Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva;

• Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;

• Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes;

• Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis;

• Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima;

• Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos;

• Proteger, recuperar e promover o uso sustentável das florestas;

• Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável;

• Fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a parceria global.

"Estes objetivos fazem parte da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, estru-
turado pela ONU, onde desenvolvimento sustentável é definido como o desenvolvimento
que procura satisfazer às necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade
das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias necessidades."
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