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INTRODUÇÃO: No presente trabalho pretende-se estudar a sustentabilidade como
mecanismo para minimizar os problemas socioambientais existentes na sociedade
consumocentrista. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Nos tempos atuais vive-se numa
sociedade baseada no consumocentrismo que se caracteriza “pelo fato do consumo estar no
centro da vida das pessoas” (CALGARO, PEREIRA, 2019, p.406). Desta forma se possui um
consumo dirigido, “onde existe o adestramento dos consumidores para comprar e usufruir de
bens e serviços de que, muitas vezes, não necessitam. Isso leva a uma individualização cada
vez maior das pessoas, onde a preocupação desses indivíduos não está na sociedade e sim em
si mesmas.” (CALGARO, PEREIRA, 2019, p.406). Com isso, os problemas socioambientais
“já não interessam tanto, interessa mais a nova moda a ser lançada e as questões
mercadológicas. É a difusão do aparentar em detrimento do ser e do ter, onde as pessoas sob o
fascínio do consumo se conjugando com o vazio e o espetáculo que essa sociedade
consumocentrista oferece.” (CALGARO, PEREIRA, 2019, p.406). O consumocentrismo
acarreta problemas socioambientais, os quais precisam ser minimizados. Assim, a
sustentabilidade apresentada na Conferência de Estocolmo que trouxe o tripé, econômico,
ambiental e social, pode ser um caminho para equacionar esses problemas dentro do modelo
de sociedade capitalista e consumocentrista. Deste modo, a sustentabilidade em suas
dimensões deve buscar uma alternativa para equacionar crescimento econômico com uma
preocupação social e ambiental. Nessa perspectiva os 17 Objetivos de Desenvolvimento
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Sustentável e as 169 metas que são estabelecidos até 2030 pela ONU (NAÇÕES UNIDAS,
2019) visam essa preocupação de equacionar o tripé da sustentabilidade. A Agenda 30 traz às
metas que norteiam a concepção de desenvolvimento sustentável, sendo “um plano de ação
para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade” (NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL,
2015). Além disso, a Agenda objetiva fortalecer a paz universal com mais liberdade, onde se
reconhece que é necessário a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões,
incluindo a pobreza extrema, sendo isso o maior desafio global e um requisito imperativo para
o desenvolvimento sustentável. (NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL, 2015). Os países devem
buscar medidas urgentes para que isso seja implementado e que se procure para o mundo um
caminho sustentável e resiliente. MATERIAL E MÉTODOS: O método utilizado é o
analítico. CONCLUSÃO: Os objetivos permitem buscar possibilidades de soluções aos
problemas socioambientais apresentados no mundo como a educação, a inclusão, a
preservação, o consumo consciente, a redução da fome e da pobreza, a despoluição dos mares
e oceanos, a cidades sustentáveis, entre outros, que permitem que se consiga uma sociedade
melhor, equitativa, solidária e mais justa.
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