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SUSTENTABILIDADE
Ana Maria, Dagmar, Déborah, Graziele, Igor Grimalde, Khamilly, Mirian, Vanessa
Coelho, Milene Coelho
A palavra sustentável vem do latim sustentare que significa sustentar, defender, favorecer,
apoiar, conservar, cuidar. Baseia-se na capacidade do ser humano em interagir com o mundo a
sua volta, de forma harmônica. A psicologia está voltada ao estudo do comportamento
humano e seus processos mentais. Seu nível de compreensão pode ser definido como o estudo
científico desses comportamentos e processos, de indivíduos e grupos, e como eles afetam o
estado físico, mental e o meio. Deste modo, a psicologia é uma ciência que tem muito a
colaborar para o desenvolvimento sustentável. Uma das causas principais dessa desregulada
relação do ser humano com o meio ambiente, seja o reflexo da falta de regulação do indivíduo
consigo mesmo e na interação com os demais, incluindo o meio ambiente. Para discutir a
sustentabilidade, é necessário um olhar abrangente, apoiado na multidisciplinaridade e capaz
de começar por incluir a relação do ser humano consigo mesmo, com o outro e com seu meio.
Este estudo consiste em uma revisão literária sistemática no qual visa buscar informações
sobre sustentabilidade dentro da abordagem da psicologia ambiental, levando em conta a
interação do ser humano com o meio ambiente. Foram utilizados artigos científicos com a
temática, encontrados em sites como Scielo, com dados publicados nos últimos 10 anos (2008
a 2018). É observado que os recursos naturais e o ambiente estão sendo explorados
excessivamente, isso para a garantia da qualidade de vida do ser humano, mas se não
começarmos a cuidar do nosso ambiente e o que ele tem a nos oferecer, no futuro pode ser
que não tenhamos mais como viver em nosso planeta.
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