
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: Sociologia Ambiental 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Período: 2º 

Carga Horária total: 50h 

Pré-requisito: não possui 
 

EMENTA 

Proporcionar ao discente domínio sobre abordagens sociológicas instrumentais que o 

capacitem no entendimento de questões socioambientais com competência e capacidade 

crítica de interpretação da realidade. 

 

OBJETIVO(S) DO COMPONENTE 

Gerais 

 Propiciar o contato entre o aluno e os conceitos da sociologia ambiental; 

 Desenvolver no aluno a capacidade de identificar tais conceitos nos processos e 

experiências sociais por ele vivenciados e em seus respectivos campos de atuação; 

 Introduzir o aluno no estudo da sociologia ambiental, e ao mesmo tempo promover o 

aprimoramento de sua capacidade interpretativa e argumentativa sobre questões 

socioambientais; 

 Fomentar o pensamento crítico. 

Específicos 

 Instrumentalizar o conhecimento sociológico adquirido a fim de tecer reflexões sobre as 

relações entre sociedade e meio ambiente; 

 Perceber a importância e atualidade do pensamento sociológico na análise de nossas 

respectivas cotidianidades; 

 Reconhecer o amplo campo das ciências sociais e o caráter científico e teórico dos 

estudos que a compõem; 

 Perceber subjetividades que residem nas formas de organização social e suas influências 

na disposição desta. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE I 

1. Sociedade moderna e o surgimento da sociologia como ciência. 

1.1. A sociedade industrial. 

1.2. A sociologia como ciência dos fenômenos sociais. 

1.3. O pensamento clássico: Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. 

UNIDADE II 

2. Sociedade urbana pós-industrial e a modernização conservadora. 

2.1. Guerra e pós guerra: um mundo bipolar. 

2.2. Modernização ou modernidade? 

2.3. O pensamento social latino americano. 

UNIDADE III 

3. Sociologia e Meio Ambiente. 

3.1. A problematização da questão ambiental moderna. 



3.2. Sociologia ambiental: meio ambiente e sociedade. 

3.3. Desenvolvimento e sustentabilidade: a globalização da questão ambiental. 

UNIDADE IV 

4. Crise ambiental e realidade brasileira. 

4.1. Meio ambiente e comunidades tradicionais no Brasil. 

4.2. Políticas públicas ambientais no Brasil. 

4.3. Temas contemporâneos em sociologia ambiental no Brasil. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas; 

 Seminários; 

 Análise e leitura de textos; 

 Estudos dirigidos. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Recursos didáticos: Quadro branco, pincel, data show. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Provas individuais; 

 Seminários - Avaliação do desempenho, síntese e domínio dos conteúdos na 

apresentação dos seminários; 

 Participação nos debates. 



 


