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Título:  El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa 
Autora:  María Novo 
Editorial:  Universitas 
Ano de edición:  2009 
Páxinas: 431 
 
Contido: Publicado baixo o auspicio da UNESCO e do Instituto de Estudos Avanzados da 
Universidade de Nacións Unidas, o texto estrutúrase como unha viaxe cara á sustentabilidade, 
diferenciando cinco etapas que forman outros tantos capítulos. A expresión “desenvolvemento 
sustentable” non é unívoca, vénse utilizando con diferentes significados, con connotacións ás veces 
contrapostas, segundo quen sexa a persoa ou institución que se apropie dela. Nun amplo abano que 
vai dende a “mercadotecnia verde” ás formulacións máis radicais da economía ecolóxica, pódese 
encontrar todo tipo de propostas. Este libro subscribe unha interpretación da sustentabilidade que 
considera a variedade de matices que encerra o tema, sumándose ás correntes de pensamento que 
propoñen unha interpretación complexa do desenvolvemento sostible. 
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