
PROGRAMA DE DISCIPLINA 
HC 326 - SOCIEDADE, ESPAÇO E NATUREZA  
 
Ementa: Apropriação do espaço e da natureza como fenômenos sociais. Estudos clássicos. Principais             
tendências e perspectivas teóricas. O tema no pensamento sociológico brasileiro 
 
DOCENTE: José Luiz F. Cerveira Filho  
 
PERÍODO ESPECIAL (ERE2) 
REF: 1º semestre / 2020  
 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 
60h 
 
HORÁRIOS: 
Quinta-Feira: 9h30 – 11h30 (síncrona) 
 
Objetivo 
Dominar as categorias relativas à sociologia ambiental e à concepção de territórios. 
 
ÍTENS DE CADA UNIDADE DIDÁTICA 
I. Os espaços socialmente construídos e a gestão de territórios. Trata da noção teórica de território, nas                 
ciências sociais e os diferentes espaços como: as áreas preservadas; os espaços rurais e urbanos as                
novas configurações rural urbanas; os territórios indígenas, quilombolas e outros relacionados aos            
povos tradicionais; 
II. As ciências ambientais: antecedentes teóricos e gênese. Trata do surgimento da ecologia como              
ciência até a moderna sociologia ambiental e suas principais vertentes, incluindo os sentidos da              
natureza na história do pensamento científico. A crise do conhecimento como reinvenção da disciplina. 
III. As perspectivas teóricas: sociologia ambiental e os novos paradigmas. As principais abordagens da              
sociologia ambiental na contemporaneidade. 
 
NOVEMBRO 
05 - Apresentação do docente, da disciplina, dos alunos e de parte do programa.  
Diálogos sobre a nova formatação, o novo desenvolvimento e a nova condução do curso, suficiência e                
limites em leituras, interesse profissional, uso de tecnologias e cronograma de atividades de avaliação              
continuada, entre outros assuntos. Diálogos sobre o estado da arte da ciência, crise de paradigma               
científico e interdisciplinaridade; Interações entre homem e ambiente - territorialização do mundo.            
Diálogo inicial sobre a temática proposta, seguido de exposição dialógica e abertura para diálogo;              
história da ecologia e do desenvolvimento humano pelo planeta.  
 
12 - Hominização do planeta;; Gênese ambiental dos diversos modos de se produzir o social. 

FERNANDEZ, F. A. dos S.; ARAÚJO, B. B. A. As primeiras fronteiras: impactos ecológicos da               
expansão humana pelo mundo. In. FRANCO, J. L. de A. et al. (orgs.). História Ambiental:               
fronteiras, recursos naturais e conservação da natureza. RJ: Garamond, 2012. 

 
19 - Formas sociais de apropriação dos recursos naturais e dos espaços; Complexidade             
socioambiental, desenvolvimento e mudanças socioambientais. 

FERNANDEZ, F. A. dos S.; ARAÚJO, B. B. A. As primeiras fronteiras: impactos ecológicos da               
expansão humana pelo mundo. In. FRANCO, J. L. de A. et al. (orgs.). História Ambiental:               
fronteiras, recursos naturais e conservação da natureza. RJ: Garamond, 2012. 



MORAN, E. F. Meio Ambiente e Ciências Sociais: interações homem-ambiente e sociedade.            
SP: Senac, 2011. Caps. 1 e 2. 
SANTOS, M. Pensando o Espaço e o Homem. SP: Edusp, 2012. 

 
26 -. Diálogos sobre a contemporaneidade das crises socioambiental e científica; Complexidade            
socioambiental, crise científica e novas epistemes. 
LEITURA OBRIGATÓRIA 

COMISSÃO CALOUSTE GULBEKIAN. Para Abrir as Ciências Sociais. Fundação Gulbekian.          
Lisboa, 1996.  
ALMEIDA, M. da C. de. Complexidade, Saberes Científicos, Saberes da Tradição. SP: Livraria             
da Física, 2010. 

LEITURA COMPLEMENTAR 
PÁDUA, E. M. M. de; MATALLO JUNIOR, H. (orgs.). Ciências Sociais, Complexidade e Meio              
Ambiente: interfaces e desafios. Campinas: Papirus, 2008. 
PRIGOGINE, I. O Fim das Certezas. SP: Unesp, 1996. 
_______. Ciência, Razão e Paixão. SP: Livraria da Física, 2009. 

 
DEZEMBRO 
03 - Origens do diálogo disciplinar entre Ciências Sociais e Meio Ambiente: concepção do              
espaço-território; Sociologia Urbana, Sociologia Rural e as origens da Sociologia Ambiental; Espaços e             
territórios socialmente construídos; O urbano enquanto espaço socialmente construído e o rural como             
espaço de vida social e ambiental; Populações tradicionais e áreas protegidas; Territórios indígenas e              
quilombolas. 
LEITURA OBRIGATÓRIA 

ALMEIDA, M. da C. de. Complexidade, Saberes Científicos, Saberes da Tradição. SP: Livraria             
da Física, 2010. 
BERTRAND, Y. Home. EUA-França, 2009. 
CAPRA, F. A Teia da Vida. SP: Cultrix, 1996. 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE. Interdiscplinaridade, Meio Ambiente e        
Desenvolvimento: desafios e avanços do ensino e da pesquisa. n.10. Curitiba: UFPR, 2004. 
FLORIANI, D. Conhecimento, Meio Ambiente & Globalização. Curitiba: Juruá, 2010. 
MORIN, E.; KERN, A. B. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 2005. 

LEITURA COMPLEMENTAR 
ACOT, P. História da Ecologia. RJ: Campus, 1990. 
BUTTEL, F. Sociologia Ambiental, qualidade ambiental e qualidade de vida:algumas          
observações teóricas. IN: HERCULANO, S. (org.) Qualidade de Vida e Riscos Ambientais. RJ:             
Eduff, 2006. 
FIRKOWSKI, O. L. C. de F. (org.). Transformações Territoriais. RJ: Capital, 2010. 
HANNIGAN, J. Sociologia Ambiental. Petrópolis: Vozes, 2009. 
HOGAN, D.; MANDAROLA JR., E. População e Mudança Climática. Campinas: Unicamp;           
Brasília: UNFPA, 2009. 
LENZI, C. L. Sociologia Ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade. Bauru: Edusc,            
2006. 

 
10 - Sociologia Ambiental: aspectos teórico-metodológicos e principais enfoques analíticos; Sociologia           
Política Ambiental: a questão ambiental como um desencaixe da modernidade; ciência, confiança e             
sistema perito; a origem cultural do movimento ambientalista. 

LEITURA OBRIGATÓRIA 
COSTA, L. F. Idéias para uma Sociologia da Questão Ambiental. SP: Anablumme, 2006. 
GIDDENS, A. As Consequências da Modernidade. SP: Unesp, 1999. 
_______  A Política da Mudança Climática. SP: Zahar, 2010. 



- _______. A modernidade sobre signo negativo: questões ecológicas e política da vida. In:             
GIDDENS, A . Para além da esquerda e da direita.SP:Unesp, 1996 

- ________. A vida em uma sociedade pós-tradicional. In: : BECK, U. et al. Modernização              
Reflexiva:política, tradição e estética na ordem social moderna . SP: Unesp.1997 
HANNIGAN, J. Sociologia Ambiental. Petrópolis: Vozes, 2009. 

LEITURA COMPLEMENTAR 
- LENZI, C. L. Sociologia Ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade. Bauru: Edusc,            

2006. 
 
17 - Aspectos socioambientais e culturais da Sociedade de Risco: o olhar do Construtivismo e do                
Hibridismo na análise da emergência das questões socioambientais 

LEITURA OBRIGATÓRIA 
- BECK, U. et al. Modernização Reflexiva:política, tradição e estética na ordem social moderna .              

SP: Unesp.1997 
- BECK, U. Risk Society. London: Excess, 1996. 
- FOSTER, J. B. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Rio de Janeiro: Civilização              

Brasileira, 2005. 
LEITURA COMPLEMENTAR 
- HANNIGAN, J. Sociologia Ambiental. Petrópolis: Vozes, 2009. 
- LATOUR, B. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. RJ: Ed. 34, 2000 
 
 PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
As aulas serão expositivas e dialógicas e serão ministradas através de recursos remotos e virtuais               
(plataforma Microsoft Teams), entre outras possibilidades de inovação para o período especial. Serão             
trabalhados textos sugeridos e enviados, textos disponíveis na internet, vídeos da plataforma            
www.youtube.com, entre outros, ofertando assim diversas possibilidades de realização de atividades a            
distância. Pretende-se que em todos os momentos da disciplina o debate aconteça, permitindo o              
diálogo e a reflexão sobre a temática.  
 
a) sistema de comunicação: Microsoft Teams para as atividades síncronas, E-mail para envio de              
material de aula, YouTube para visualizar os vídeos solicitados e Grupo de Whatsapp com todos os                
discentes para comunicação instantânea.  
b) modelo de tutoria: Compreendidas as funções da tutoria, o professor será o tutor, com a                
solicitação de auxílio do representante da turma, caso seja necessário.  
c) material didático para as atividades de ensino: Textos digitalizados enviados por e-mail. Fonte:              
para cada unidade didática serão enviados textos provenientes de diversas fontes. 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: Notebook Samsung           
Essentials, Internet banda larga de 260M, Microfone externo Voicer, iluminador Motorola, Celular            
Iphone 6 Plus, arquivos de textos digitalizados disponíveis no One Drive do notebook. 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes:              
previsão de 1 semana 
f) identificação do controle de frequência das atividades. Atividades Assíncronas: serão distribuídas            
tarefas para cada unidade assíncrona, e conferida presenças ou faltas conforme a entrega no devido               
prazo. 
g) indicação do número de vagas:  40.  
h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: Atividades Síncronas: 2 horas.             
Atividades Assíncronas: 6 horas. 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO: A avaliação será contínua e baseada em atividades e tarefas que preveem               
distribuição de notas, tais como avaliação sobre pesquisas socioambientais, participação em trabalhos            
escritos referentes aos temas  de pesquisa e atividades de relatórios de filmes, entre outros. 
As tarefas serão realizadas de forma remota e assíncrona. Os instrumentos de avaliação serão              
aferidos pela leitura das tarefas entregues. Os critérios de avaliação serão de validar até 10 pontos                

http://www.youtube.com/


por tarefa proposta e entregue perfazendo um valor somatório total que será dividido pelo número de                
atividades sugeridas, chegando-se então a uma média mínima e a nota final. 


