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A“educação para o desenvolvimento
sustentável” é um conceito nascido
na Cimeira doDesenvolvimento Sus-
tentável de Joanesburgo (2002) em

que a educação, a formação e a consciência pú-
blicaassumemumpapel relevanteparaoenten-
dimento do desenvolvimento sustentável. Com
anoçãodedesenvolvimentosustentávelpreten-
de-se assegurar o desenvolvimento humano
comosrecursosexistentes, integrandode forma
harmoniosa interesses económicos, sociais e
ambientais.Neste contexto, opapel daeducação
é fundamental, não apenas no que diz respeito à
consciencialização da necessidade de desenvol-
vimento sustentável doHomem, como também
emrelaçãoàsmudançasqueénecessário imple-
mentarparaqueestedesenvolvimentoseja con-
seguido de forma integrada e em respeito pelos
princípioseconómicos, sociaiseambientais.Um
dos maiores desafios da actualidade é, pois,
como levar à prática esta consciência de susten-
tabilidade, que nos obriga a pensar nas gerações
actuaise tambémnasfuturas.

Deacordocomosprincípiosdaequidadeeda
justiça social, um dos factores chave para o des-
envolvimento sustentável é a formação humana
com enfoque em acções educativas de carácter
prático. No sentido de promover este desenvol-
vimento sustentável, é necessário não só cons-
ciencializar aspopulaçõespara estemovimento,
como também, e sobretudo, formar educadores,
provendo-osdesentidocrítico, ecapazesdepro-
mover a reflexão crítica sobre formas viáveis de
balancear as necessidades humanas e o cresci-
mento económico,mantendo simultaneamente
umsentidodesolidariedadeglobalapurado.

Neste sentido, é, pois, fundamental que os lí-
deres dosnossosdias tomemconsciência da im-
portância de pensarem a vanguarda, não só do
ponto de vista tecnológico e económico, como
também do ponto de vista sustentável. E, deste
modo, manterem-se actualizados é fundamen-
tal. Assim, a formação contínua é apontada
como crucial no desenvolvimento de quem se
encontra ao leme dos destinos da economia e,
consequentemente,dodesenvolvimento.

Assim sendo, se nos tempos que correm no-
vas problemáticas assumem protagonismo, se o
cenário de decisãomuda, se outras dificuldades
eoutrasoportunidadessecolocam,é imperativo
que estes ganhem reflexo na agenda de forma-
ção de quem lidera os destinos da economia e,
por conseguinte, na agenda educativa das esco-
laseuniversidades. ■
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