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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas Letras e Artes 

Departamento de Políticas Públicas 

Programa de Pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais 

 

SOCIOECONOMIA DO MEIO AMBIENTE E POLÍTICA AMBIENTAL* 

Professor PhD. Fábio Fonseca Figueiredo  

Semestre: 2013.2   Créditos: 03      Carga horária: 45h, 18 encontros 150 min/cada 

Dia/horário: Segunda-feira, das 14h55 as 17h35  Sala: III9 

EMENTA: Princípios de socioeconomia do desenvolvimento e seus impactos sobre o 

meio ambiente. Agendas de desenvolvimento e o tratamento da questão ambiental no 

Brasil. Marcos regulatórios para o meio ambiente no Brasil. A questão socioambiental 

vista como objeto de investigação interdisciplinar e como problema social. 

Desequilíbrios ecossistêmicos urbanos e rurais. Recenseamento e análise crítica de 

casos relacionados de aplicação do enfoque de ecodesenvolvimento no Brasil e no 

Nordeste, enfatizando-se o período pós- ECO92. 

PROGRAMA 

Objetivo: Este curso tem como objetivo principal instigar à reflexão das principais 

questões ambientais na sociedade contemporânea, relacionando-a a políticas públicas 

voltadas para o meio ambiente. Debater os principais aspectos da temática ambiental 

internacional e brasileira; Possibilitar a investigação, avaliação e análise das questões 

socioambientais.  

Metodologia: Serão 10 (dez) encontros de aula expositiva e dialogada e 08 (oito) 

seminários apresentados de forma individual pelos estudantes, além de exercícios 

complementares de avaliação.  

Avaliação: Participação nos encontros, realização de seminário(s) e um artigo 

científico, a ser entregue em no máximo 60 (sessenta) dias após o encerramento da 

disciplina. Exige-se que o artigo contenha referências da bibliografia utilizada no curso. 

Competências: Capacitar o aluno na aquisição de conceitos teóricos de diversas 

correntes de pensamento ecológico atual; Desenvolver no aluno uma visão 

crítico/reflexiva das macro questões da política ambiental na contemporaneidade, seus 
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conflitos, limites e tensões sociais; Instigar a propositividade no planejamento e 

políticas mitigadoras dessas questões. 

Habilidades: Instigar no discente a reflexão e compreensão de modo abrangente sobre 

as transformações na sociedade contemporânea. 

Professor: O Professor atenderá os estudantes na sala 10 (dez) do DPP/CCHLA, após 

as aulas e pode ser contatado pelo correio eletrônico <ffabiof@yahoo.com>.  

PARTE I: AULA EXPOSITIVA E DIALÓGICA 

As aulas expositivas e dialógicas serão realizadas em 10 (dez) encontros nos quais serão 

discutidos os textos presentes na bibliografia. No decorrer do curso e em função das 

necessidades suscitadas pelas discussões poderemos alterar a bibliografia, seja por 

substituição ou inclusão de novos textos. Em cada encontro o professor contará com a 

participação de um estudante voluntário, que se encarregará de expor os textos e 

levantar os debates com os demais estudantes.  

Encontro 1: Apresentação da disciplina 

Apresentação do programa, discussão da sistemática do curso, leituras, sala de aula, 

seminários, trabalhos escritos, conectividade entre professor e estudantes. Após este 

primeiro momento, será apresentado o texto abaixo. 

BURSZTYN, Marcel. Interdisciplinaridade: É hora de institucionalizar. Campinas: 

Revista Ambiente e Sociedade, 2000. v. II, n. 5, p. 229-232. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/asoc/n5/n5a19.pdf>. 

Encontro 2: A interdisciplinaridade nas ciências ambientais 

Encontro 3: Temática ambiental e relações internacionais 

Encontro 4: Do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento sustentável 

Encontro 5: Governança ambiental: de Estocolmo 1972 à Rio + 20 

Encontro 6: Novos ecos de sustentabilidade: crise ambiental na sociedade 

contemporânea 

Encontro 7: Questões ambientais brasileiras: conflitos, tensões, experiências 

Encontro 8: Economia, política pública e meio ambiente no Rio Grande do Norte – 

parte I 

Encontro 9: Economia, política pública e meio ambiente no Rio Grande do Norte – 

parte II 

Encontro 10: As cidades potiguares e a sustentabilidade ambiental urbana 
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Parte II: Seminários 

A segunda parte da disciplina constará de 08 (oito) seminários a ser apresentados pelos 

estudantes, de forma individual. Dependendo da quantidade de inscritos na disciplina, 

cada estudante apresentará mais de um seminário. Nestes seminários deverão ser 

analisados os dados estatísticos, as informações, as políticas públicas e as principais 

discussões que permeiam as temáticas indicadas entre os encontros 11 (onze) e 18 

(dezoito). Caso seja de consenso entre estudantes e professor, o responsável pode alterar 

a temática do seminário inicialmente sugerida neste plano de trabalho. O responsável 

pelo seminário terá, obrigatoriamente, que disponibilizar para o professor e demais 

estudantes o roteiro de sua apresentação (power point, textos usados no seminário, etc.), 

através do SIGAA e e-mails com pelo menos dois dias de antecedência.  

Caso seja de interesse do estudante, ele poderá enviar um texto de sua autoria melhor 

elaborado. O professor recomenta fortemente esta iniciativa visto que o texto poderá 

servir de base para o artigo científico que vai compor a nota do curso. O texto poderá 

subsidiar a dissertação/tese do estudante; ainda, o professor pode vir a estimular a 

publicação do texto, dependendo da qualidade do produto final. 

Encontro 11: Políticas territoriais ambientais 

Encontro 12: Políticas de energias alternativas/sustentáveis: experiências 

internacionais e brasileira 

Encontro 13: Sustentabilidade ambiental e megaeventos esportivos 

Encontro 14: Meio Ambiente e semiárido brasileiro; impactos socioambientais da 

transposição do rio São Francisco 

Encontro 15: Políticas ambiental-urbana; APP urbanas e o novo Código Florestal 

Brasileiro 

Encontro 16: Debate socioeconômico e ambiental sobre resíduos sólidos; gestão de 

resíduos em países centrais e periféricos; Indústria de reciclagem; Incineração; 

Tratamento de resíduos perigosos (industrial, hospitalar, necrochorume, etc.) 

Encontro 17: Política ambiental no Rio Grande do Norte; Natal; demais 

municípios 

Encontro 18: Questões/conflitos ambientais e participação cidadã; O 

papel/participação dos atores sociais na formulação de políticas públicas 

ambientais 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ACSELRAD, Henry. Sustentabilidade do desenvolvimento: modelos, processos e 

relações. Rio de Janeiro: FASE, 1999.  
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ALIÓ, Maria Àngels. La difícil transición hacia la prevención: una visión desde el 

análisis de las políticas sobre el reciclaje de residuos urbanos. Barcelona, Universidad 

de Barcelona, 2008. Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/-xcol/75.htm>. 

ALMEIDA, Luciana T. Política ambiental: uma análise econômica. Campinas: 

Papirus, 1998.  

ARROYO, Mercedes. El debate sobre la crisis global. Barcelona: Universidad de 

Barcelona, 2007. Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-099.htm>.  

BUARQUE, Sérgio C. Desenvolvimento Sustentável. Revista de Ciências da 

Administração. SEI, v. 6, n. 2, set. 1996.  

BURSZTYN, Marcel. (Org.). Para pensar o desenvolvimento sustentável. São Paulo: 

Brasiliense, 1993. 

CAPEL, Horacio. La incidencia del hombre en la faz de la tierra. De la ecología a la 

ecología política o, simplemente, a la política. In: NAREDO, José Manuel & 

GUTIÉRREZ, Luis (eds.). La incidencia de la especie humana sobre la faz de la 

Tierra (1955-2005). Granada: Editorial Universidad de Granada, 2005. pp: 91-136. 

ISBN: 84-338-3519-X. 

CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. Barcelona: Critica, 2005. Edición española. 

ISBN: 84-8432-630-6.  

CAVALCANTI, Clovis. (Org.). Desenvolvimento e natureza: Estudos para uma 

sociedade sustentável. São Paulo: Cortez, 2003. 

FAO. El desperdicio de alimentos en épocas de crisis: Soluciones a la paradoja del 

sistema alimentario global. Nova Iorque: Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação, 2008. Disponível em: 

<http://www.rlc.fao.org/iniciativa/pdf/nim1.pdf>. Acesso em 17/06/2013. 

FIGUEIREDO, Fábio Fonseca. A contribuição da reciclagem de latas de alumínio 

para o meio ambiente brasileiro. Barcelona: Universidad de Barcelona. 2009. 

Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-127.htm>. Acesso em 

17/06/2013. 

GUATARRI, Félix. As três ecologias. Campinas: Papirus, 11ªed., 1990. ISBN: 85-308-

0106. Disponível em: <http://www.scribd.com/doc/32954190/As-Tres-Ecologias>. Acesso 

em 17/06/2013. 

LE MOND DIPLOMATIQUE. Alternativas ao aquecimento global. São Paulo: 

Instituto Paulo Freire, 2008. Vários autores. ISBN: 978-85-608687-01-1. 

MARICATO, Ermínia. Urbanismo na periferia do mundo globalizado: metrópoles 

brasileiras. São Paulo: São Paulo Perspectiva, 2000. v.14, nº 4, pp. 21-33. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

88392000000400004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 17/06/2013. 

MEADOWS, Donella, MEADOWS, Dennis & RANDERS, Jorgen. Más allá de los 

límites del crecimiento. Madrid: El Pais/Aguilar, 1992. 

http://www.rlc.fao.org/iniciativa/pdf/nim1.pdf
http://www.scribd.com/doc/32954190/As-Tres-Ecologias
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392000000400004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392000000400004&lng=en&nrm=iso
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OIT. Empregos Verdes: Trabalho decente em um mundo sustentável e com baixas 

emissões de carbono. Mensagens políticas e principais constatações para gestores. 

Nairóbi: Organização Internacional do Trabalho, 2008. Disponível em: 

<www.oitbrasil.org.br/info/publ.php>. Acesso em 17/06/2013. 

SACHS, Ignacy. Rumo à ecossocioeconomia: A teoria e prática do desenvolvimento. 

São Paulo: Cortez, 2007. 

SILVA, Anelino Francisco. Migração e crescimento urbano: uma reflexão sobre a 

cidade de Natal, Brasil. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2004. Disponível em: 

<http://www.ub.es/geocrit/sn-94-74.htm ACESSO 28/08/2004>.  

VICENS, Jesus. La ecociudad: Los principios de la sostenibilidade. Barcelona: 

Universidad de Barcelona, 2009. (mimeo). Disponível em: 

<http://www.cchla.ufrn.br/dpp/ppeur/semestres/semestres%20anteriores/semestre-

2010_um/2010_1_disciplinas/politicas_publicas_desenvolvimento/downloads_politicas_publica

s_desenvolvimento/la_sostenibilidad_urbana.pdf>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Até o início do semestre 2013.2 será divulgada a bibliográfica básica do curso. 

http://www.cchla.ufrn.br/dpp/ppeur/semestres/semestres%20anteriores/semestre-2010_um/2010_1_disciplinas/politicas_publicas_desenvolvimento/downloads_politicas_publicas_desenvolvimento/la_sostenibilidad_urbana.pdf
http://www.cchla.ufrn.br/dpp/ppeur/semestres/semestres%20anteriores/semestre-2010_um/2010_1_disciplinas/politicas_publicas_desenvolvimento/downloads_politicas_publicas_desenvolvimento/la_sostenibilidad_urbana.pdf
http://www.cchla.ufrn.br/dpp/ppeur/semestres/semestres%20anteriores/semestre-2010_um/2010_1_disciplinas/politicas_publicas_desenvolvimento/downloads_politicas_publicas_desenvolvimento/la_sostenibilidad_urbana.pdf

