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INTRODUÇÃO: No presente trabalho discute-se
discute se a necessidade de políticas públicas
de sustentabilidade baseadas na ideia de cooperação social de Rawls para minimizar os
problemas socioambientais causados pelo hiperconsumismo: pobreza; desigualdade
social e degradação ambiental.
biental. Pretende-se,
Pretende se, após o estudo das necessidades e impactos
dos riscos ecológicos advindos do hiperconsumismo, buscar as melhores políticas
públicas de sustentabilidade para a diminuição dos problemas socioambientais, além de,
verificar como é possível reduzir a vulnerabilidade existente nas sociedades através da
ideia de cooperação social proposta por John Rawls desenvolvida
desenvolvida sobre a Teoria da
Justiça. O método utilizado é o analítico, onde se faz a análise as questões propostas e
se propõe uma solução possível. A partir deste método, a pesquisa se desenvolveu sobre
a vulnerabilidade socioambiental e as políticas públicas de sustentabilidade para
resolver a problemática indicados. Assim, pretende-se
pretende se efetuar análise sobre: a
cooperação social vista na Teoria
Teoria da Justiça de John Rawls e as políticas públicas de
sustentabilidades implementadas e/ou necessárias para a solução do problema do risco
ecológico advindos do hiperconsumismo e o alcance das metas traçadas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Desta forma, busca-se
se através do estudo da
cooperação social de Rawls e da política pública de sustentabilidade reduzir a
vulnerabilidade socioambiental e os demais problemas existentes na sociedade moderna
pautada no capitalismo e no hiperconsumismo. A partir do exposto observa
observa-se que
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existe a necessidade de criar políticas públicas de sustentabilidade que minimizem os
riscos ecológicos e a vulnerabilidade socioambiental advinda do hiperconsumismo e,
que, se pautem na ideia de cooperação social proposta por Rawls, onde todos possam
participar de forma efetiva sentindo-se pertencentes à sociedade em que vivem. Para tal,
se analisa, primeiramente, a Teoria da Justiça de John Rawls, no que se refere à ideia da
cooperação social entre pessoas livres e iguais e como aplicá-la para resolver a questão
proposta, para posteriormente se estudar as questões ambientais, a ideia de
hiperconsumismo e do risco ecológico. E, por fim, como aplicar as políticas públicas de
sustentabilidade para atingir a cooperação social proposta por Rawls, para minimizar os
problemas advindos dos impactos ambientais e do hiperconsumismo que geram grandes
impactos na sociedade moderna. CONCLUSÃO: Dessa forma, é importante uma nova
racionalidade, seja ela individual, seja ela coletiva, em que a explosão utilitarista da
modernidade possa ser contornada e que as desigualdades e a degradação ambiental
causada pelo consumo possa ser controlada. Necessita-se vislumbrar novos paradigmas
para que se possa pensar em políticas públicas de educação sustentável para o consumo,
como um instrumento de benefício socioambiental. Dentro do planejamento de políticas
públicas de educação para o consumo sustentável, é importante que se compreendam as
inter-relações que acabam se estabelecendo entre os processos históricos, sociais,
culturais e ecológicos na sociedade. É importante mudar ou reconstruir a cultura de
consumo para gerar baixo impacto ambiental no País e no mundo. È imprescindível
pensar essas políticas públicas como um caminho para o desenvolvimento de uma nova
cultura e, consequentemente, de uma nova cidadania, em que o consumo seja, apenas,
um aspecto a ser vivido pelo ser humano como cidadão.
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