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I. PROGRAMA 
 
 
 

Apresentação 

 
 

Introdução: A perspectiva da Geografia Ambiental e a 

construção da “transversalidade” intradisciplinar (SOUZA, 2018) 
 
 

Primeira Parte: Conceitos e abordagens 
 

1. Perigo e riscos ambientais 
 

(MATTEDI e BUTZKE, 2001) 
 

2. Vulnerabilidade social em face de desastres e contaminação 
ambientais 
 

(ACSELRAD, 2006; CUTTER, 2011) 
 

3. Sofrimento ambiental: Conflitos latentes e manifestos, resiliência e 
resistência 
 

(AUYERO e SWISTUN, 2007) 
 

4. A (in)justiça ambiental: Uma perspectiva crítica e integradora 
 

(BULLARD, 2000:Cap. 1; SCHLOSBERG e CARRUTHERS, 2010) 
 
 

Segunda Parte: Problemas concretos e estudos de caso 
 

1. A instrumentalização do discurso ecológico contra o direito à 
moradia: o caso do Maciço da Tijuca (Rio de Janeiro) 
 

(SOUZA, 2015) 
 

2. A Companhia Siderúrgica do Atlântico e a conversão de Santa Cruz 
(Rio de Janeiro) em uma “zona de sacrifício” 
 

(TAVARES, 2019) 
 

3. A hidropolítica da cana-de-açúcar no Norte Fluminense 
 

(LEITE, 2019) 
 

4. Região Serrana do Rio de Janeiro: Do desastre ao conflito?... 
 

(CHIANELLO, 2019; CARVALHO, 2019) 
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IV. CALENDÁRIO 
 
 
 

Apresentação (05 de agosto) 
 

Introdução: A perspectiva da Geografia Ambiental e a 

construção da “transversalidade” intradisciplinar (12 de agosto) 
 

Reunião de organização e acompanhamento (19 de agosto) 

 

Primeira Parte: Conceitos e abordagens 
 

1. Perigo e riscos ambientais (30 de setembro) 
 

 

2. Vulnerabilidade social em face de desastres e contaminação 
ambientais (07 de outubro) 
 

 

3. Sofrimento ambiental: Conflitos latentes e manifestos, resiliência e 
resistência (14 de outubro) 
 

 

4. A (in)justiça ambiental: Uma perspectiva crítica e integradora (21 de 
outubro) 
 

 

Segunda Parte: Problemas concretos e estudos de caso 
 

1. A instrumentalização do discurso ecológico contra o direito à 
moradia: o caso do Maciço da Tijuca (Rio de Janeiro) (28 de outubro) 
 

 

2. A Companhia Siderúrgica do Atlântico e a conversão de Santa Cruz 
(Rio de Janeiro) em uma “zona de sacrifício” (04 de novembro) 
 

 

3. A hidropolítica da cana-de-açúcar no Norte Fluminense (11 de 
novembro) 
 

 

4. Região Serrana do Rio de Janeiro: Do desastre ao conflito?... (18 de 
novembro) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. DINÂMICA DOS ENCONTROS E 
AVALIAÇÃO 
 
 A disciplina foi concebida para ser, especialmente, em sua Segunda Parte, um 
“curso-oficina”. Na Primeira Parte, cada aula começará com uma exposição dos dois 
docentes que ministram a disciplina, com cerca de uma hora de duração; a essa 
exposição se seguirá uma pausa de quinze minutos, e depois disso haverá um debate 
em torno do conteúdo da exposição e do(s) texto(s) do dia. Na Segunda Parte, em 
contraste, a exposição inicial dos docentes se reduzirá para cerca de meia hora, 
servindo apenas de introdução às atividades seguintes. Estas terão seu cerne em uma 
dinâmica que combinará a discussão do(s) texto(s) do dia − sempre que possível com 

a presença de seus autores − e relatos de experiências profissionais (ou também de 

ativismo) dos próprios alunos. Parte-se da premissa de que, em se tratando de uma 
disciplina de pós-graduação, os estudantes, sendo também pesquisadores, 
provavelmente terão participado − mesmo quando muito jovens −, de situações 

concretas, cujo compartilhamento pode ilustrar os assuntos em debate e ser 
enriquecedor para todos. 
 A forma de avaliação será decidida em conjunto, com os professores 
responsáveis ouvindo as eventuais sugestões dos alunos participantes.    


