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 Nesta aula, o Prof. Dr. Roberto Donato apresentou, de forma breve, o seu projeto 

de doutorado, que consistiu em caracterizar o conceito de sustentabilidade sob quatro 

óticas diferente: econômica, ecológica, sociológica e antropológica. 

 O professor nos mostrou também que o termo sustentabilidade é polissêmico, e 

levantou a questão de que devido a isso, o termo sustentabilidade pode perder seu 

sentido ou não. Na visão do professor, ter muitos significados beneficia o termo, pois 

assim é possível que haja progresso com respeito à natureza.  

 A maior parte da palestra se concentrou na explicação da visão da 

sustentabilidade nas quatro áreas citadas anteriormente. Do ponto de vista ecológico 

temos que a natureza e o homem estão ligados de forma tão intensa, que não é mais 

possível dissocia-los, como se pensava no passado. Na sociologia o homem é visto 

como destruidor, porém é necessário lançar mão de uma visão sociopolítica, levando em 

conta interações aleatórias. Já sob ótica econômica, a sustentabilidade está atrelada ao 

capital natural, pois a economia se desenvolve calcada nos recursos naturais, e desta 

forma é preciso garantir o aporte econômico ate o ponto em que o planeta consiga se 

manter autossuficiente. Por fim, do ponto de vista antropológico, é feita uma análise dos 

riscos, de modo propor soluções que acabem com aquilo que destrói a natureza, ao invés 

de propor medidas que amenizem os impactos. 

 A palestra mostrou uma visão de sustentabilidade muito ampla, onde foi possível 

obter um resumo da visão de várias áreas que sustentam este conceito. Desta forma, é 

possível ter uma ideia mais concreta de um termo que é utilizado de maneira tão vasta 

nos últimos tempos. A sustentabilidade necessita da interdisciplinaridade e também da 

adaptação de diferentes povos e culturas para que sejam tomadas medidas de 

preservação ambiental.       


