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De acordo com o Artigo 225 da Constituição Federal do Brasil, "todos têm o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de se defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 
 
Mas essa questão não pode ficar simplesmente no papel e não fazer parte do cotidiano de 
milhões de brasileiros, que começam a despertar, timidamente, para a necessidade de 
cuidados com o meio ambiente. 
 
Assim, o Artigo 225 da Constituição Brasileira e a palavra "sustentabilidade" precisam chegar 
urgentemente aos ouvidos das classes C e D. Quanto mais próxima essa informação chegar à 
base da pirâmide, mais pessoas tomarão consciência do assunto, que chega a ser abordado 
atualmente, em sua grande maioria, em forma de competição, expansão e dominação. 
 
A sustentabilidade tem de ser uma conduta de vida, ou seja, as pessoas precisam ser 
ecologicamente alfabetizadas e entender os princípios de organização das comunidades 
ecológicas e usar esses princípios para criar comunidades humanas sustentáveis. 
 
De acordo com pesquisa do instituto Vox Populi, de maio de 2006, a degradação do ambiente 
foi identificada como um problema a resolver, mas aproximadamente 6% das pessoas a 
colocaram a frente de males como o desemprego e até da "falta de fé", que obteve 12% entre 
alguns entrevistados. 
 
O ser humano realmente já começa a despertar de forma global. Um dos cenários mais 
pessimistas traçados por cientistas em um Painel da ONU (Organização das Nações Unidas) 
indica que o mar pode subir até 25 metros nos próximos cem anos. Em uma simulação feita 
com dados topográficos fornecidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o mar inundaria quase 
toda a zona Sul da cidade. 
 
Na construção civil, por exemplo, alguns dados impressionam. Aproximadamente 50% dos 
materiais de construção são desperdiçados, sendo que 25% se transformam em resíduos e 
25% são utilizados para a recuperação da geometria do edifício. 
 
Mas a mudança envolve também uma das características essenciais das comunidades 
sustentáveis, que é a parceria. Em um ecossistema, os intercâmbios cíclicos de energia e de 
recursos são sustentados por uma cooperação generalizada. E por que não aplicar a parceria 
como forma de conscientização para o Artigo 225, a palavra sustentabilidade e os seus 
conceitos aos ouvidos da grande massa? Esse poderia ser um 1.o passo. Assim, por meio de 
parcerias, tudo isso se tornaria um hábito na vida das pessoas, que teriam a consciência de 
que é possível satisfazer suas aspirações e necessidades sem comprometer as gerações 
futuras. 
 
Dessa forma já haveria uma consciência da importância da sustentabilidade como uma 
questão de sobrevivência, e ao mesmo tempo, colocando em prática alguns dos conceitos que 
os ecossistemas têm a ensinar, para que o ser humano torne-se ecologicamente alfabetizado. 
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