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Ementa:  
A disciplina visa realizar uma análise do conceito de desenvolvimento sustentável a partir de suas 
dimensões, contradições e potencialidades, destacando notadamente as relações entre o direito e a questão 
socioambiental. Visa focalizar os desafios e limites dos instrumentos jurídicos em prol do desenvolvimento 
sustentável. Busca ainda promover a reflexão sobre o papel dos diferentes espaços normativos e diferentes 
atores na definição e concretização de políticas sustentáveis. 
 

Objetivos: 

Realizar uma análise dos fundamentos das relações entre meio ambiente, modo de produção capitalista e 
desenvolvimento sustentável. Oferecer instrumentos para o aluno analisar as características, dimensões e 
contradições do conceito de desenvolvimento sustentável e sua relação com as políticas nacionais e 
internacionais. Identificar e analisar os instrumentos jurídicos que promovem o desenvolvimento sustentável, 
destacando notadamente os instrumentos econômicos e o papel do Estado, do mercado e da sociedade. 
 

Conteúdo Programático: 

Desenvolvimento sustentável, dimensões e contradições. Direito internacional e nacional, mudança climática 
e desenvolvimento sustentável. Bens ambientais, propriedade e conflitos sócio-ambientais. Justiça ambiental 
e desenvolvimento sustentável. Poluição e política ambiental. Instrumentos econômicos. Gestão dos 
territórios e sustentabilidade. Processos produtivos, comércio e desenvolvimento sustentável. Inovações 
tecnológicas, riscos e meio ambiente.  

 

Metodologia: 
Aulas expositivas e teóricas: apresentação dos principais temas. Exposição dialogada. Leitura prévia dos 
textos indicados. Apresentação de seminários. 
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Critério de Avaliação:  
Segundo Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu, Art. 98: 

A – excelente: corresponde às notas no intervalo entre os graus 9 e 10;  
B – bom: corresponde às notas no intervalo entre os graus 8 e 8,9;  
C – regular: corresponde às notas no intervalo entre os graus 7 e 7,9;  

    R – reprovado: corresponde às notas no intervalo entre os graus 0 e 6,9”. 
Compõem a nota três elementos, com o mesmo peso: 
a) avaliação do seminário do (a) aluno (a); 
b) participação nos seminários dos (as) demais alunos (as); 
c) entrega de artigo em condições de publicação. 
 

 

Bibliografia: 
 
ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do A.; BEZERRA, Gustavo das Neves Bezerra. O que é 
justiça ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 
 
CAVALCANTI, Clóvis (org.) Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. 4ª ed. 
São Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2003. 
 
BECK, Ulrich Beck. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 1994. 
 
LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 4ª ed. Petrópolis: 
Vozes, 2001. 
 
LEUZINGER, Márcia Diegues. Natureza e cultura: unidades de conservação de proteção integral e 
populações tradicionais residentes. Curitiba: Letra da Lei, 2009. 
 
NOBRE, Marcos; AMAZONAS, Maurício de Carvalho. Desenvolvimento sustentável: a institucionalização de 
um conceito. Brasília: IBAMA, 2002. 
 
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. 
SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. 
São Paulo: Peirópolis, 2005. 
 
SILVA, Solange Teles da, CUREAU, Sandra, LEUZINGER, Márcia (org.). Mudança do clima: desafios 
jurídicos, econômicos e socioambientais. São Paulo: Fiuza, 2011. 
 

 


