
DISCIPLINA: SOCIEDADE E NATUREZA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 018 

EMENTA 
A relação sociedade-natureza ao longo do tempo e do espaço. Diferentes formas de 
apropriação da natureza e sua transformação em espaço social. Evolução histórica da 
utilização dos recursos naturais pelos humanos e dos valores que diferentes sociedades 
dão à natureza. A crise socioambiental civilizatória e os riscos ambientais nas sociedades 
modernas, dos problemas e conflitos nacionais aos desastres naturais e catástrofes sociais, 
com ênfase no papel do professor e da Geografia escolar na redução dos impactos 
ambientais e na mudança de hábitos e culturas nas escolas. 

OBJETIVOS 
● Refletir sobre os modelos de desenvolvimento e o paradigma da sustentabilidade; 
● Identificar impactos e consequências da ação humana em paisagens naturais, culturais 

e urbanas; 
● Discutir o potencial da Geografia e o papel do professor no enfrentamento dos 

problemas ambientais locais; 
● Desenvolver propostas de atuação da Geografia escolar voltadas para uma educação 

sobre os riscos ambientais. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, intercaladas por debates e seminários acerca das leituras e discussões 
de capítulos de livros e artigos científicos, com eventual uso de filmes. Trabalho de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 
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