Tema: Perspectivas de sustentabilidade
Sustentabilidade e sua polissemia
A primeira pergunta a ser respondida é: “O que é sustentabilidade?”, e
onde como ele se encaixa em nossa sociedade e nas diversas áreas do
conhecimento, como a ecologia, economia, sociologia e a antropologia.
Podemos dizer que a sustentabilidade engloba todas essas temáticas, mas cada
uma de forma diferente. Nessa palestra, o professor Prof. Dr. Roberto Donato
apresentou exatamente essa abordagem, de como a sustentabilidade é
polissêmica e pode significar muitas coisas, dependendo do contexto envolvido.
A sustentabilidade e a ecologia estão intimamente ligadas, isso porque
ninguém sabe se algo é sustentável até que se entenda como a atividade
influencia o meio ambiente. Os constantes ataques aos ecossistemas por conta
de ações humanas como o descarte incorreto de lixo, desmatamento e
esgotamento de recursos naturais podem gerar um mundo inabitável para os
seres humanos. Com isso a conservação ecológica depende diretamente da
criação de técnicas sustentáveis que não agridam o meio ambiente e garantam
a vida das futuras gerações.
Quando se fala de economia, muitos acham que é impossível se
desenvolver com práticas sustentáveis, com isso grande parte dos problemas
ambientais hoje existentes foram causados pela falta de estratégias de
desenvolvimento que utilizasse recursos naturais de forma equilibrada. Com
isso, no modelo em que vivemos hoje o capital natural chegará ao seu limite em
algum momento.
Pela sociologia, é preciso entender o papel do homem na sociedade, os
efeitos de seus atos e porque eles ocorrem.
A Antropologia se insere nesse contexto, a partir do entendimento do
homem e de suas relações com o ambiente natural. A sustentabilidade aparece
como um possível caminho para superar os problemas atuais. Nesse meio é
inevitável um diálogo entre as ciências e as esferas políticas. A criação de uma
cultura ecológica é fundamental para entender as questões socioambientais e
sua complexidade no mundo contemporâneo.

