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1. O que significa desenvolvimento sustentável para você?

Como o desenvolvimento sustentável é uma ideia ampla, que gera muita polêmica no mundo todo, este espaço de discussão foi criado para que os jovens
possam ter suas vozes e perspectivas ouvidas nos debates globais. Compartilhe as suas ideias. Converse com os seus amigos. Vamos reunir jovens do
Brasil todo para debater, discutir e por em prática a transformação do desenvolvimento. Apenas o desenvolvimento sustentável pode mudar o futuro da
humanidade e do planeta.
O que significa desenvolvimento sustentável para você? Por favor, poste sua resposta na caixa de comentários abaixo (registo necessário).
Crédito: Emilly Firmino: II Acampamento Estadual do Levante Popular da Juventude, Sergipe. Emilly Firmino (https://www.flickr.com/photos/129883557@N06/)

Desenvolvimento sustentável é a ideia de transformar as vidas das gerações presentes sem prejudicar o direito das gerações ao desenvolvimento. O
desenvolvimento é sustentável quando ele gera resultados positivos em três pilares: o econômico (gerando mais renda para as pessoas, por exemplo), o social
(eliminando a pobreza extrema, promovendo mobilidade social etc) e o ambiental (sem causar danos ao planeta ou degradar os recursos naturais). Apenas
quando os três pilares estão de pé, podemos falar que o desenvolvimento é sustentável.

ﬁle:///Users/zhongola/Desktop/1.%20O%20que%20signiﬁca%20desenvolvimento%20sustenta%CC%81vel%20para%20voce%CC%82_%20_%20Rio+20%202.… 1/6

5/16/2017

Please

Login

1. O que signiﬁca desenvolvimento sustentável para você? | Rio+20

or

Sign Up

to post a comment.

Rodrigo Starling, (Moderador) Presidente, Minas Voluntários, Brasil
Mon, December 21, 2015 at 06.24
pm

Prezado(a)s colegas, saudações sustentáveis!

Com grande prazer, aqui estamos... Para moderar, aprender, ouvir, debater, provocar e, principalmente, produzir conhecimentos acerca da sustentabilidade:
palavra tão dita, pouco compreendida e pouco praticada. Então, o que é desenvolvimento sustentável para você? Queremos ouvilo...
Nos jovens, o futuro das nações. Para nós, o PRESENTE...

Vágner Augusto Silva
Mon, June 13, 2016 at 03.18 pm

Quando penso em Desenvolvimento Sustentável, sempre faço uma correlação a consumo consciente, ou seja, para que haja um desenvolvimento sustentável
devemos consumir preservando a fonte dos recursos consumidos, visando atender as necessidades da geração atual, preservando o meio ambiente e o
desenvolvimento social, sem comprometer o desenvolvimento da geração futura. O foco deve ser qualidade e não quantidade, redução do consumo de matéria
prima e aumento da reutilização, reciclagem.

Alexandre Santos from
Fri, June 10, 2016 at 02.58
pm

Estamos vivenciando uma nova geração, com muitas mudanças, as quais ocorrem muito depressa! O que não podemos esquecer é que mesmo com essas
mudanças devemos nos preocupar com o nosso futuro e com o futuro do nosso planeta, pois nossa população está crescendo cada vez mais. Devemos nos
preocupar com tema sobre a sustentabilidade, pois vivemos em uma sociedade. Portanto, é obrigação nossa nos preocupar com a natureza e com o que pode
acontecer se não cuidarmos dela, se não formos sustentável. O desenvolvimento sustentável nada mais é, do que continuarmos o nosso crescimento,
preservando o meio ambiente e o desenvolvimento social, para que ocorra uma harmonia.

Antonio Andrade from
Wed, June 8, 2016 at 12.43
am

Para um crescimento de fato sustentável, se faz necessário todos termos a preocupação no âmbito social e ecológico, pois o futuro já é agora e devemos nos
preocupar em realizar as ações qual seja inserida a sociedade como um todo em prol de um mundo melhor.

JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA Coordenador
Wed, June 8, 2016 at 12.40
am

Na minha opinião desenvolvimento sustentável é aquele que interage os benefícios de uma economia capitalista, mas com respeito a natureza e as pessoas.
Projetos que não deixam de lados os lucros, mas também trazem benefícios a sociedade como um todo

JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA Coordenador
Wed, June 8, 2016 at 12.39
am

Na minha opinião desenvolvimento sustentável é aquele que interage os benefícios de uma economia capitalista, mas com respeito a natureza e as pessoas.
Projetos que não deixam de lados os lucros, mas também trazem benefícios a sociedade como um todo

Tiago Dornellas de Souza Estudante de Administração
Wed, June 8, 2016 at 12.34
am

A sociedade em toda a sua extensão, toda a humanidade, precisa ter práticas sustentáveis. São iniciativas que presam pela manutenção de nossos recursos, mas
não só isso, mas praticas que venham pensar no coletivo, em harmonia com o ambiente, social, econômico e financeiro. Lembrar que existe espaço para todos,
incluindo os animais e plantas, é entender que estamos todos conectados no planeta chamado Terra.

Wegile Francesconi Graduando em Administração na Escola Superior Nacional de Seguros ( ESNS )
Wed, June 8, 2016 at 12.32
am

Desenvolvimento sustentável "é o modo inteligente" de vencer na vida, pois iremos usufruir do melhor que esta terra pode nos proporcionar, deixando um legado
para que as futuras gerações possam ter as mesmas oportunidades com as mesmas qualidades.
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Gabriela Corretor
Wed, June 8, 2016 at 12.23
am

A importância do desenvolvimento sustentável é promover ações que atendem a necessidade de uma sociedade em modo geral, gerando obtenção de lucro e
sem agredir ao meio ambiente.

Keila from
Wed, June 8, 2016 at 12.22
am

Significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e gerações futuras.

Graziele da Silva Gonçalves from
Wed, June 8, 2016 at 12.18
am

Acredito que o desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento
social para o presente e gerações futuras.

Diogo Loureiro Corretor
Tue, June 7, 2016 at 11.34
pm

Atender às necessidades que surgem atualmente, sem que se comprometa as proximas gerações em prover suas próprias demandas.

Patricia Blanchard Arruda from
Tue, June 7, 2016 at 11.34
pm

É atender sem comprometer a capacidade das futuras gerações em prover nossas próprias demandas.
Utilizar os recursos naturais com respeito ao próximo e ao meio ambiente.

Patricia Blanchard Arruda from
Tue, June 7, 2016 at 11.34
pm

É atender sem comprometer a capacidade das futuras gerações em prover nossas próprias demandas.
Utilizar os recursos naturais com respeito ao próximo e ao meio ambiente.

Patricia Blanchard Arruda from
Tue, June 7, 2016 at 11.34
pm

É atender sem comprometer a capacidade das futuras gerações em prover nossas próprias demandas.
Utilizar os recursos naturais com respeito ao próximo e ao meio ambiente.

Ana Luísa Pichinine de Carvalho from
Tue, June 7, 2016 at 11.31
pm

Entendo como uma séria de ações que visam atender as necessidades da sociedade, sem agredir o meio ambiente.

caroline rodrigues estudante
Mon, June 6, 2016 at 02.26
pm

Desenvolvimento sustentavel, ao meu ver, é a geração e obtenção de lucro economico (crescimento), sem agredir ao meio ambiente, ou seja, garantindo sua
preservação, e seu desenvolvimento que sera de grande utilidade e de importancia para as futuras gerações. Ou seja, nada é comprometido.

Fabiano Nobrega
Mon, June 6, 2016 at 11.18 am
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Desenvolvimento e Sustentabilidade são duas palavras que, desde seus respectivos nascimentos, dentro de uma mesmo contexto sempre apresentaram um
paradoxo. Afinal de contas, como imaginar que no final do século XVIII, os empresários ingleses possuíam qualquer tipo de preocupação com o meio ambiente
em plena Revolução Industrial, ou que ainda um grande produtor de petróleo estivesse engajado em reduzir a emissão de carbono.
Pois bem, hoje, essas "paradoxais" palavras não só dão as mão como precisam caminhar juntas. Para isto, vejo o Desenvolvimento Sustentável como a busca de
ganhos econômicos, mas com completo comprometimento em assegurar que futuras gerações possam gozar de um meio ambiente saudável garantindo ainda o
aumento dos níveis de inclusão e desenvolvimento social.

Claudete Filha
Sun, June 5, 2016 at 11.02 pm

É uma proposta que está sendo semeada em todos os povos, para que se torne cultural e aí sim será uma prática comum da civilização humana.
Se antes fomos programados para nascer, crescer, trabalhar  hoje esse código está sendo reprogramado.
Importante que cada um pratique, mesmo que com pequenas ações, e possa ser seguido por outros.

Amanda Stenkofp
Sun, June 5, 2016 at 10.57 pm

Entendo que desenvolvimento sustentável são ações planejadas que contribuem para o crescimento econômico e social da sociedade sem agridir e esgotar
recursos naturais, desta forma garantindo a preservação do ecossistema e preservando a continuidade da espécie humana. Ou seja, atender as necessidades
vigentes sem afetar e comprometer o futuro.

Leonardo Fernandes
Sun, June 5, 2016 at 10.51 pm

Entendo como ações voltadas para recompor o que é tirado da natureza causando equilíbrio, ações voltadas para gerar crescimento econômico e inclusão
social,tudo isso com conscientização de que agir em prol do desenvolvimento sustentável, é responsabilidade de todos e está ao alcance de todos.

Marcelo Rodrigues dos Santos
Sun, June 5, 2016 at 10.28 pm

Significa ter atitudes corretas pensando não apenas no hoje, mas também no amanhã. Promovendo com essas atitudes o desenvolvimento no âmbito econômico,
social e ambiental e gerando frutos positivos sem comprometer as gerações futuras.

Marcelo de Souza
Sun, June 5, 2016 at 10.18 pm

Ação com capacidade de manter as necessidades e demandas da nossa geração pensando nas gerações futuras, uma oportunidade de protegermos a nossa
existência.

Thiago Silva
Sun, June 5, 2016 at 09.59 pm

É o conjunto de ações tomadas hoje, com o objetivo de preservar o amanhã. Assim, proporcionando o bemestar econômico, social e ambiental, deixando um
legado de oportunidades para gerações futuras, muito melhor do que aquele que recebemos.

evelin vilazio Caixa
Wed, June 1, 2016 at 02.11
am

Além do que já foi dito, só para ressalta a importância do desenvolvimento sustentável em nosso planeta. Para que ocorra o desenvolvimento sustentável é
necessário que haja uma harmonização entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente, a justiça social (acesso a serviços públicos de
qualidade), a qualidade de vida e o uso racional dos recursos da natureza (principalmente a água).

Rosangela Maria Bezerra da Silva Estudante direito e enfermeira
Sun, March 6, 2016 at 09.41
pm

Saudações!
Poderíamos encarar o Desenvolvimento Sustentável como um fator fundamental para a condição humana. E que subdivídese em três fatores: economico,
social e meio ambiente , estes deveriam ser uma ordem primária para cada passo que fôssemos dar, ou seja, nos novos projetos de construções civis , de
prestações de serviços, em todas as ações sociais consubstânciando uma lei.
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Rodrigo Starling Présidente
Tue, March 22, 2016 at 08.05
pm

Rosângela, ótima tarde! Obrigado pelo post.
Adorei a ideia de pensar o desenvolvimento sustentável como questão de ordem primária, em cada passo que formos dar. Perbebo que muitas pessoas veem
a sustentabilidade como algo complexo e longe de nós... Na verdade, sabemos: D.S. é algo sistêmico que permeia o nosso dia a dia, que está ao alcance de
todos... Sigamos fazendo a nossa parte! Grande abraço.

Felipe Fernandes de Carvalho Fundraiser
Sat, March 5, 2016 at 04.02
am

Sustentável tem a ver com a capacidade de se sustentar no longo prazo, levando em conta a utilização, reposição e conservação. O desenvolvimento sustentável
é aquele que leva em conta todas as cadeias de causa e consequência envolvidas nos processos. Os ODS ajudam muito no mapeamento dessas conexões.
Rodrigo Starling Présidente
Tue, March 22, 2016 at 07.57
pm

Felipe, tudo ótimo?
Excelente reflexão... Penso que, se o D.S. tem haver com as cadeias de causa e consequência, ao mapeálas por meio dos ODS, temos mais clareza de
como dar a nossa contribuição. Conhecendo cada peça do quebracabeças, fica mais fácil compor o todo indivisível, que é a sociedade e seus sistemas de
compartilhamento, em nivel economico, social e ambiental, incluindo também, questões culturais e políticas.
Obrigado pelo post! Grande abraço!

Gabriel de Andrade Pettersen Lacerda from
Thu, January 28, 2016 at
02.34 pm

No meu entendimento, desenvolvimento sustentávél significa olhar para o mundo como um corpo, e para tudo que há nele como membros, cada qual com sua
utilidade. Nesse diapasão, entendo que o verdadeiro desenvolvimento sustentável são as ação ou omissões sem reações negativas, ou seja, se agirmos ou nos
omitirmos será para que nosso corpo, o mundo, sobreviva mais tempo.
Rodrigo Starling Présidente
Thu, January 28, 2016 at
04.20 pm

Gabriel, boa tarde! Excelente post!
Fazendo um paralelo, seria como dizer que se alguém compra determinado “pedaço” de terra no planeta, ele se
torna seu dono, independentemente se o impacto de suas atividades sobre o “pedaço” afeta a saúde do todo. No âmbito científico, seria como
afirmar que a apreensão da realidade por uma determinada teoria tornaa verdadeira e intocável.
É preciso conhecer a realidade: ou cooperamos, ou fracassaremos, todos.
Obrigado! Abraços,

Jacqueline Ramos dos Santos " ""Student, Youth Activist"""
Tue, January 26, 2016 at
01.36 pm

Saudações!
Desenvolvimento sustentável, para mim pensando no macro condiz com tudo o que já foi colocado, que é avançar nos 3 pilares (social, economico e ambiental),
mas devemos pensar que também é necessário olhar o micro, ou seja o pessoal, o que cada um de nós estamos fazendo para atingir o desenvolvimento
sustentável? Pois quando colocamos a idéia como algo amplo, sempre fica na cabeça de que a responsabilidade é das autoridades apenas, mas acredito que
devemos fazer algo para mudar essa realidade, enquanto as pessoas não mudarem a mentalidade o todo não irá mudar.

Agora a questão é, como fazer isso? Como concientizar as pessoas? como cada um que se interessa pelo temo pode agir de maneira eficaz? Com exemplo?
Deixo esse debate aberto, para que cada um dê sua opinião, como cada um está fazendo sua parte para atingir o desenvolvimento sustentável?
Rodrigo Starling Présidente

ﬁle:///Users/zhongola/Desktop/1.%20O%20que%20signiﬁca%20desenvolvimento%20sustenta%CC%81vel%20para%20voce%CC%82_%20_%20Rio+20%202.… 5/6

5/16/2017

1. O que signiﬁca desenvolvimento sustentável para você? | Rio+20

Thu, January 28, 2016 at 04.04 pm

Jacqueline, saudações!

Excelentes comentários...Concordamos em gênero, número e grau. É a velha máxima: "pensar global e agir local", para tanto, convidoos a escolher um ou
mais dos ODS, de forma que possamos começar a praticálos no dia a dia, o que acham da proposta?

Por aqui, iremos trocando informações e experiências...
Grande abraço a todos!
Jacqueline Ramos dos Santos " ""Student, Youth Activist"""
Thu, January 28, 2016 at
04.32 pm

Aos poucos vou tentar aplicar na minha vida o consumo consciente.
Um exemplo que estou tentando é de uma ideia de parar de utilizar os copos descartáveis é uma ideia boa, porém muito dificil na pratica, acredito que só
quando tentamos percebemos a dificuldade. Bom, não utilizar mais canudos e copos descartáveis, esse é a minha primeira contribuição para tentar
alcançar os objetivos do milênio.
Rodrigo Starling Présidente
Tue, March 22, 2016 at 07.49
pm

Jacqueline, ótima tarde! Sem dúvida, não é fácil fazer a nossa parte...Mas é muito importante persistir... Gostei muito de sua ideia, em começar pelos
canudos... Deles, será mais fácil evoluir para os copos... E assim sucessivamente. Sustentabilidade é também voluntariado, ou seja, temos de alinhar
pensamentos e ações, todos os dias...Aguardamos novas notícias! Grande abraço.

Carine Passos Estudante Ciências Sociais/ Técnica Social
Tue, January 5, 2016 at 02.17
am

Olá, pessoal!
Para além das definições já apresentadas  e saindo um pouco delas  , gosto de pensar e acredito no desenvolvimento sustentável como sendo um processo de
empoderamento das pessoas, de transformação e emancipação das suas realidades. A possibilidade de atingirmos mais igualdade entre os sujeitos dandolhes
ferramentas para a transformação de nossas realidades circundantes. Penso que um dos grandes desafios do desenvolvimento sustentável é a inserção das
pessoas nos debates políticos de todas as ordens e criação da consciência crítica sobre o que podemos modificar ao nosso redor. Conscientização, acesso e
inserção nos debates políticos me parecem ser o que definem um caminho para o desenvolvimento sustentável.
Espero ter contribuido! :)
Abraços fraternos!
Rodrigo Starling Présidente
Thu, January 28, 2016 at
04.12 pm

Carine, ótima tarde!
Contribuiu e muito... Consciência e participação, ou seja, ação cívica e voluntária, é o empoderamento por excelência.
Que possamos, cada dia mais, conquistar novos parceiros.
Grande abraço,

jailton alexandrino Coordination and Supervisor
Mon, December 28, 2015 at
06.19 pm

Desenvolvimento sustentável é o conceito de criação de oportunidades em uma econômica permitindo a distribuição de riquezas de um povo, com foco no
combate das desigualdades sociais e econômicas ofertando oportunidades que estimule o melhoramento das condições dos serviços essenciais na sociedade,
além da utilização dos recursos naturais de uma forma equilibrada permitindo assim, que as gerações futuras tenham seus direitos garantidos aos mesmos
recursos que hoje ainda são desperdiçados pela geração atual.

Rodrigo Starling Présidente
Mon, December 28, 2015 at
09.47 pm

Jaílton, obrigado pela contribuição!
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