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UFJF – ICH – DGEO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROF. VICENTE PAULO DOS SANTOS PINTO - 2/2019 

 

EMENTA 

Investigar ao longo do pensamento geográfico o conceito de meio ambiente visando 
estabelecer elementos geográficos para a elaboração de um saber ambiental relacionado 
tanto à educação ambiental crítica, quanto à gestão pública do meio ambiente, com ênfase no 
uso público em áreas protegidas. 
 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

1. Espaço-sociedade-natureza: a questão do meio ambiente e o desafios para a construção de 

uma perspectiva transdisciplinar 

• Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico 

• A questão ambiental a partir dos “sem direitos” 

• O processo de constituição das concepções de natureza. Uma contribuição para o 
debate na educação ambiental 

 

2. A crise socioambiental da sociedade contemporânea 

• O papel da geografia em face da crise ambiental  

• O meio como ambiente:  da emergência às críticas de um conceito 

• O meio ambiente como matriz do pensamento: a geografia em face da educação 
ambiental. 

 

3. A educação ambiental na gestão pública do meio ambiente 

• Educação ambiental para a gestão ambiental: a cidadania no enfrentamento político 
dos conflitos socioambientais 

 

4. Uso público em áreas protegidas 

• Atores, impactos, diretrizes de planejamento e gestão   

• Áreas protegidas e inclusão social 

• Vivências em educação ambiental em unidades de conservação: caminhantes na trilha 
da mudança 
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