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Apresentação 

O Centro de Desenvolvimento Sustentá-
vel da Universidade de Brasília - CDS/UnB 
constitui um esforço de abrir a universidade 
aos imperativos de nosso tempo. Em que 
pese a tradição de construção científi ca de 
excelência da UnB nos vários campos do 
conhecimento, a realidade traz a exigência 
da institu cionalização de um espaço acadê-
mico dedicado à exploração intelectual da 
complexidade imbricada nos problemas 
contemporâneos. 

A busca de uma compreensão aberta 
aos crescentes desafi os emanados de pro-
blemas essenciais da humanidade, como o 
das relações entre as sociedades humanas 
e a natureza, inspirou a criação do CDS, 
em 1995. Um conjunto de profi ssionais 
de diferentes origens e formações uniu-se 
no propósito inicial de criar um programa 
interdisciplinar de doutorado em Política e 
Gestão Ambiental. Este projeto estendeu-
se, posteriormente, para o Programa de 
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Mestrado. Recentemente, mais um braço 
do projeto CDS abriu-se, com a criação do 
Programa de Mestrado em Política e Gestão 
de Ciência e Tecnologia. 

As linhas de pesquisa praticadas pelo 
CDS expressam as afi nidades e competências 
dos corpos docente e discente e dos pesquisa-
dores associados, sobre o princípio da busca 
de processos interativos de conhecimentos 
produzidos por diferentes campos do saber 
científi co. Não sendo a interdisciplinaridade 
uma mera soma de saberes unidisciplinares 
fechados entre si, o desafi o acadêmico do 
CDS consiste, exatamente, na contínua e 
sempre inacabada construção de um espa-
ço universitário de convivência interativa 
de saberes especializados, confi nados pela 
tradição acadêmica e científi ca, em favor 
da construção do saber transdisciplinar, re-
querido para o enfrentamento dos grandes 
desafi os contemporâneos da humanidade. 

Dando continuidade à série Idéias Susten-
táveis, este segundo volume tem a honra de 
apresentar três artigos  inéditos de Ignacy 
Sachs, que proferiu – na condição de mentor 
maior do projeto de construção do CDS – a 
aula magna do início do ano letivo de 1999. 
Por razões de ordem técnica, essa conferên-
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cia não pode ser editada; tendo em vista, 
porém, a importância de registrar aquele 
evento, são publicados neste volume três 
artigos extremamente representativos de 
Ignacy Sachs, a quem o CDS agradece pela 
cessão dos textos. Os agradecimentos são 
extensivos ao professor Cristovam Buarque, 
que prontamente respondeu ao convite para 
a elaboração do prefácio deste volume.  

                       

                         A organizadora


