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Este não é um livro técnico, científico e, tam-
pouco pretende trazer respostas prontas sobre 

qualquer coisa. Este é, sim, um livro sobre o que penso 
e percebo a respeito da sustentabilidade ambiental, 
baseada em minhas experiências acadêmicas, de tra-
balho e de vida.  É, portanto, um compartilhamento, 
uma confissão, e está sendo entregue a você da forma 
mais amorosa possível.

Há aqui um exercício para falar sobre a susten-
tabilidade de um jeito diferente do usual, para que 
você possa começar a olhar e talvez perceber a ques-
tão ambiental de uma nova forma. Para isso, recorri 
inicialmente a um resgate do passado para relatar um 
pouco sobre como chegamos até aqui do ponto de 
vista ambiental, tomando como referência os inúme-
ros conceitos que caem de paraquedas em nosso colo 
a todo instante. São tantos conceitos, que é comum 
até mesmo nas legislações ambientais existir uma 
verdadeira sopa de letrinhas que muitas vezes mais 
atrapalham do que ajudam.

Descrevo na primeira parte uma espécie de 
linha do tempo – sem muita rigidez historiográfica 

Magda Helena Maya 15



– apresentando em síntese os principais marcos his-
tóricos (agricultura, industrialização, internet) que 
em minha visão foram transformando a relação dos 
humanos com a natureza, na medida em que foram 
provocando o surgimento de conceitos como: polui-
ção, uso racional de recursos, preservação, conser-
vação e finalmente sustentabilidade.

Ressalto novamente que não há nem rigidez his-
toriográfica e muito menos a intenção de mencionar 
todos os marcos históricos e conceitos, mesmo porque 
tudo o que aqui está escrito tem interferência direta 
do meu contexto geográfico (Brasil/ América do Sul/
Ocidente) ainda que o mundo quase todo esteja ao 
alcance por meio da informação. 

Uma vez mencionado o passado – sendo parte 
dele também presente – falo um pouco sobre como 
tudo isso tem sido tratado na atualidade, onde nos-
so pensamento tem sido guiado pela “cabeça de 
camundongo”, um desenho criado para tentar fazer 
você perceber que, enquanto continuarmos pensando 
dentro da mesma lógica que originou todos os nossos 
problemas ambientais, dificilmente teremos soluções 
efetivas, sendo, portanto, a ruptura com essa lógica, 
um passo fundamental para o caminho em direção 
a um mundo sustentável.

Enfatizo, e por meio de um mapa mental, as dis-
torções do conceito de desenvolvimento sustentável 
cujo resultado é a cabeça de camundongo que norteia 
os pensamentos e as decisões pautadas preponderan-
temente na economia. 
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Esta parte é também uma tentativa de abordar o 
tema da complexidade (inspirada sempre em Edgar 
Morin e Fritjof Capra) de forma mais didática até 
que estejamos de acordo (ou não) sobre a necessi-
dade de uma reforma do pensamento, uma revisão 
nos conhecimentos e uma análise crítica sobre nossa 
própria visão de mundo, culminando na possibilidade 
de uma prática da complexidade em nossa forma de 
viver o cotidiano.

Depois de apresentar um pouco do passado e 
confrontar nossa forma de pensar sobre a sustenta-
bilidade no presente, demonstro algumas alterna-
tivas com cara de futuro: modelos, caminhos e/ou 
pontos de luz representados por iniciativas baseadas 
no rompimento (parcial ou total) com a lógica da 
cabeça do camundongo. Estas iniciativas vão desde 
a criação de um conceito até a alteração de todo um 
ordenamento jurídico, passando por metodologias, 
técnicas e até um certo nível retornando à alguns 
hábitos de nossas origens.

Pretensiosamente, agrupei nesta terceira parte 
algumas destas iniciativas por mim consideradas 
de grande relevância e apelidei de Sustentabilidade 
4.0 – não por acaso, mesmo nome deste livro (mas 
não se apegue tanto a nomes, conceitos ou apelidos). 

O nome Sustentabilidade 4.0 foi pautado em 
grande parte também na esperança de que você, a 
essa altura do livro, já estará imerso na ideia de que 
precisamos de uma nova forma de pensar a susten-
tabilidade em seu sentido mais amplo, tendo dentro 
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de si os mais variados caminhos. Faço questão de 
enfatizar isso porque percebo em minhas palestras 
e aulas uma grande ansiedade por “respostas e/ou 
soluções” prontas, em grande parte motivada pela 
insatisfação com a realidade percebida. Mas é aí onde 
está a chave: admitir e aceitar que não há nada pronto 
e se abrir para criar, recriar, construir, reconstruir e 
repensar tudo, inclusive o próprio pensamento.

Mas por que 4.0? Porque tomo como base as 
revoluções industriais as quais também foram, his-
toricamente, os principais gatilhos para que todos os 
conceitos, iniciativas, preocupações, ações, legislações 
e movimentos ambientais tenham surgido em todo 
o mundo. Admitindo que estamos em plena transi-
ção da indústria 3.0 para a indústria 4.0, precisamos 
também compreender os rumos da sustentabilidade 
nesse novo contexto. 

Portanto, lhe convido a entrar, olhar, pensar e 
viver a Sustentabilidade 4.0, como um caminho para 
um estilo de vida diferente, onde sejamos capazes de 
somar leveza e felicidade com sustentabilidade.
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In Lak’ech Hala Ken

Eu sou outro você - Você é outro eu

(Saudação Maya)



O passado
Se queremos progredir, não devemos repetir a 

história, mas fazer uma história nova 

(Gandhi)





Embora nós, os seres humanos, sejamos dotados 
de inteligência e racionalidade, ao chegarmos ao 

mundo somos completamente dependentes de nossos 
pais e de forma ainda mais arraigada de nossas mães.

Trata-se de uma dependência que existe desde a 
nossa concepção, passando pelo nascimento, ama-
mentação, até que finalmente nos tornamos capazes 
de gradualmente reduzir esta dependência.

Se trouxermos essa imagem para uma analogia 
com a natureza, não é muito diferente. 

Ao “chegarmos” ao mundo, precisamos de uma 
série de boas condições naturais, para que tenhamos 
saúde e o atendimento às necessidades mínimas para 
a sobrevivência. Os alimentos que nossas mães conso-
mem vêm da natureza (mais precisamente do solo); o 
ar que respira, aquela que gera a vida, enquanto ainda 
estamos na barriga, precisa ser limpo o suficiente para 
ela não adoecer, assim como a água é fundamental 
até mesmo para a formação do líquido amniótico.

Agora imaginemos o mundo primitivo tal como 
um dia já foi, sem tecnologias, sem veículos, sem 
supermercados, sem cidades, sem instituições. Apenas 
um grupo de humanos em meio à natureza selvagem 
(acredite, isso já aconteceu).
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Diante da hegemonia do modelo de civilização 
baseado no consumo inconsequente, foram 

sendo manifestadas, entre as décadas de 50 e 60, algu-
mas novas percepções a respeito do “progresso” e do 
preço que pagávamos por ele. Surgiram então alguns 
movimentos de cunho social e/ou ambiental – espe-
cialmente na Europa e na América – os quais buscavam 
trazer à tona as discussões referentes aos valores da 
liberdade, dos direitos humanos e paz, dentre outros. 
Foi nesse contexto que o ambientalismo, tal qual o 
conhecemos, ganhou força, assim como passamos a  
focar mais em desenvolvimento (mas de que tipo?).

Nesse contexto, ganham notoriedade as hipóte-
ses do biólogo Bertalanffy2, pautado nos fenômenos 
biológicos da natureza, os quais demandariam uma 
visão ampliada que considerasse o todo e as suas 
interrelações com o ambiente.

É nessa perspectiva que surge então a Teoria Geral 
dos Sistemas, mais tarde definida por Capra3 como sen-
do “uma ciência geral de totalidade” e que influenciou 
na concepção do que hoje chamamos de Realidade 
Complexa, conforme preconizado por Edgar Morin4. 
2 BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoria Geral dos Sistemas; Ed. Vozes; 1975.
3 CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida, 4ª ed. São Paulo : Cultrix, 1999
4 MORIN, Edgar.  Introdução a uma Política do Homem e Argumentos Políticos, Brasil, 
Editora Forense, 1969
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O presente
Não se trata de investimento se está destruindo o 

planeta.

(Vandana Shiva)





A expressão “pensando como camundongo” 
surgiu enquanto eu preparava dois gráficos 

para uma palestra onde eu pretendia demonstrar a 
diferença entre o modelo de Desenvolvimento Sus-
tentável, tal qual é reconhecido na teoria, e o Desen-
volvimento (econômico) Sustentável como ocorre na 
prática em minha visão. 

Naquele momento, eu buscava algum recurso 
gráfico como um mapa mental, que levasse as pessoas 
a refletir sobre o motivo de termos a sensação de que 
as boas práticas ambientais ficam a maior parte das 
vezes somente na teoria. Eu precisava demonstrar 
o quanto todos estão imersos numa cultura onde 
o economicamente viável sempre é priorizado em 
detrimento do ecologicamente equilibrado e do so-
cialmente justo, quando o modelo ideal deixa claro 
que o melhor está na fusão destas três dimensões em 
pleno equilíbrio.

Foi então que comecei a utilizar estes gráficos – 
apresentados na sequência – nas palestras e aulas e 
acabei batizando-os de “Teoria do Desenvolvimento 
Sustentável na cabeça do camundongo”. Então vamos 
à teoria em si...
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Finalizamos o capítulo anterior com as pergun-
tas: Mas como fazer isto? Por onde começar? 

A boa notícia é que já começamos. 

Sim, eu e você aqui neste diálogo mental es-
tabelecido através da escrita e leitura, já estamos 
reavaliando e reconstruindo ideias e conceitos, e 
depois daqui, reconstruiremos juntos linguagens e 
discursos, até que em um dado momento modifi-
caremos nossas próprias ações – desde as pequenas 
ações cotidianas até as do tamanho que quisermos 
– suscitando dessa forma outras ideias, discursos, 
linguagens e ações para outras pessoas, porque es-
tamos tecendo a vida em conjunto agora mesmo! 
Isto é complexidade social.

Tentando ser um pouco mais pragmática mais 
para frente nesse texto, apresentarei uma pequena 
lista de ideias pré-concebidas a respeito de nossa re-
lação com a natureza, as quais recebemos, aceitamos 
e replicamos desde o berço, sem nos questionarmos 
muito de onde vem tudo isso. 

A este fenômeno, Edgar Morin denomina como 
“imprinting cultural”, tema que trabalhei amplamente 
em minha tese de doutorado sobre a Complexidade 
das Secas no Semiárido e que compartilho um pouco 
agora também, para deixar bem claro com o que esta-
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O futuro já presente

A crise ambiental, entendida como crise de civi-
lização, não poderia encontrar uma solução pela via 
da racionalidade teórica e instrumental que constrói 
e destrói o mundo. 

(Enrique Leff)





Acredito que já tenha dado pistas suficientes 
de que não estou propondo neste livro con-

ceitos ou definições acabados, engessados e muito 
menos estou me restringindo a uma racionalidade 
única e estanque. Tenho buscado sim extrapolar as 
barreiras impostas ao pensamento pela racionalidade 
economicista e linear trazendo elementos de uma ra-
cionalidade ecológica e humana, essa sim amplamente 
negligenciada por boa parte das pessoas no mundo.

Logo, ao começar a falar sobre Sustentabilidade 
4.0 quero deixar um alerta para aqueles que por acaso 
estejam ansiosos por definições técnicas, científicas, 
metodológicas ou até de inovação tecnológica: o que 
estou tentando fazer com este livro é colocar a men-
talidade humana no foco da mudança de mundo que 
desejamos. Se você compreende que esta é a pedra 
filosofal da sustentabilidade, continue comigo!

Muito se tem falado sobre a quarta revolução 
industrial que se traduz no conceito de Indústria 
4.0, mas parece que nem todos perceberam que os 
conceitos diretamente relacionados – como o de Sus-
tentabilidade, por exemplo – também passam por 
processos de transição e evolução que acompanham 
estas revoluções industriais e da sociedade do con-
sumo.
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Embora eu não vá aqui a esta altura aprofun-
dar-me na teoria da complexidade, preciso 

ainda mencionar que a linearidade foi que nos trouxe 
até aqui e que o atual ponto onde chegamos não é 
exatamente negativo ou ruim, mas sim limitado. O 
sistemismo, por sua vez, poderá nos ajudar nessa 
nova percepção da realidade complexa e na recons-
trução daquilo que precisaremos superar, romper e 
extravasar daqui para frente.

No interior da complexidade, cabem as linhas 
e os sistemas e, por isso, é preciso a partir de ago-
ra mapear, rastrear e reconhecer os sistemas e seus 
ligamentos, e não mais negligenciá-los através da 
simplificação linear.

A boa notícia é que, seja por questões intuitivas 
ou por questões de necessidades evolutivas, boa par-
te da humanidade já começou a trabalhar e a focar 
no sistemismo e na complexidade, e o que vou lhes 
apresentar na sequência talvez lhes surpreenda não 
pelas inovações metodológicas, didáticas ou legais 
que elas representam, mas sim pela comprovação de 
que a nossa vida é sim tecida em uma grande rede 
criada por nós, talvez pela simples necessidade de 
reconexão.
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APRESENTAÇÃO DA AUTORA
E SEUS CONTATOS

MAGDA MAYA 
A escrita sempre esteve presente em minha vida. 

Quando ainda criança escrevia em cadernos e agendas 
e, até na hora de estudar, somente fixava os conteúdos 
se transcrevesse dos livros para os cadernos. Em 2003 
tive meu primeiro blog onde escrevia sobre minha 
visão de mundo que já parecia um tanto quanto pe-
culiar para algumas pessoas. Continuo escrevendo 
em meu blog até hoje.

Foi na faculdade de Geografia onde comecei a 
me apaixonar perdidamente por meu Planeta, en-
tendendo seu dinamismo e sua eficiência em manter 
a vida. Desde então prossegui com especializações, 
um mestrado, e finalmente um doutorado em Desen-
volvimento e Meio Ambiente. Aqui mais uma vez a 
escrita presente, porém com todo o rigor acadêmico. 

Todo esse período dedicado aos estudos sobre a 
relação da natureza e sociedade, aliado às experiências 
de trabalho que foram desde o terceiro setor, passando 
pelo setor público governamental até chegar no setor 
empresarial, me oportunizaram uma visão ampla so-
bre como a sustentabilidade vem sendo tratada – ou 
em alguns casos destratada – e como o “economi-
quês” parece sempre vencer a batalha nos processos 
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decisórios mais críticos. Sobre todas as experiências 
existem diversos registros escritos publicados no 
âmbito institucional.

Em meu Doutorado acabei estudando todo o mé-
todo da Complexidade de Edgar Morin, assim como 
revisitei o sistemismo na visão de Fritjof Capra e foi 
então que entendi que o caminho para uma mudança 
começa com a ecoalfabetização e com a ampla difusão 
do pensamento sistêmico como prática.

Escolhi naturalmente o caminho da escrita para 
promover insights que levem os leitores a uma reflexão 
sobre o todo, compreendendo enfim seu relevante 
lugar no mundo e na sustentabilidade. Portanto, este 
é o primeiro de muitos livros que virão, apresentando 
minha cosmovisão a respeito do meio ambiente e da 
vida sustentável.

Sobre minha atuação nas artes, recorro a ela sem-
pre que não sou capaz de comunicar minha mensa-
gem através da escrita ou da fala, por maior que seja 
a minha intimidade com as palavras.
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MINI BIO
Doutora em Desenvolvimento e Meio Ambien-

te, Bacharel em Geografia e Mestre em Geografia. É 
sócio fundadora e Diretora da Geoanalysis, empresa 
facilitadora da Sustentabilidade.

Atuou como Coordenadora de Políticas 
Ambientais da Prefeitura de Fortaleza e também foi 
responsável pelo Eixo Meio Ambiente do projeto For-
taleza 2040, além de consultora do Plano Ceará 2050 
do Governo do Estado do Ceará. Mais recentemente 
coordenou a elaboração do Índice de Vulnerabilidade 
às Mudanças Climáticas e Plano de Adaptação para 
Fortaleza.

Também coordenou a elaboração dos Planos de 
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 
para vários polos turísticos do Ceará.

 Já fez parte de Diretorias e Conselhos temáticos 
de Meio Ambiente, Geografia e Sustentabilidade, 
bem como embaixadora e articulista de canais de 
comunicação. 

É autora e coautora de outros livros, dentre os 
quais destaca-se o livro infantil “Cartas da Natureza”. 

Nas artes, é idealizadora e curadora da Exposi-
ção Interativa “Tô me Lixando” e também atua em 
espetáculos teatrais e musicais. 

Exerce a atividade de docência a convite de cursos 
de pós-graduação da área ambiental e também faz 
parte da comissão de organização de eventos tradi-
cionais da área de meio ambiente.

Magda Helena Maya 179



SUAS ATIVIDADES E SERVIÇOS 
Palestras

Consultoria em Sustentabilidade Empresarial

Treinamento em Educação Ambiental e Ecoal-
fabetização

Criação e Curadoria de Artes Sustentáveis

Greenfluencer

SEUS CONTATOS
Redes sociais: 

@magdamaya.ambiental

@geoanalysis.ce

Email: ambientalmaya@gmail.com

Sites: 

www.magdamaya.com.br
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