
Disciplina Desenvolvimento e Sustentabilidade 
Professor Eduardo Serra  
serra@poli.ufrj.br 
 
Aulas remotas e síncronas às quartas-feiras (entre 9h e 12h): 29/9; 6, 13, 20 e 27/10; 3, 10, 17 
e 24/11; 01/12. 
 
Objetivos: 
Identificar o Estado atual do meio ambiente e os principais fatores de pressão sobre os sistemas 
naturais. Identificar os principais conceitos que compõem as categorias desenvolvimento e 
sustentabilidade e as visões hegemônicas quanto às suas definições. Debater o(s) conceito(s) 
de desenvolvimento sustentável, sua evolução e limitações. Identificar os principais conflitos 
existentes na problemática ambiental. Identificar os níveis de respostas à degradação ambiental 
e as possibilidades de ação para os principais atores envolvidos.  Analisar caminhos de transição 
e modelos abrangentes de sustentabilidade para a sociedade. 
 
Programa: 
1) Introdução: o que é o estudo do meio ambiente. O Sistema Terra. Subsistemas, Limites.  
2) O Estado do meio Ambiente. Indicadores.  
3) Causas naturais e causas antrópicas / sociais da degradação ambiental – fatores de 
pressão sobre o meio ambiente;  
4) Histórico da percepção da questão ambiental e da mobilização internacional sobre o 
tema.  
5) O Desenvolvimento – concepções e hegemonia.  O Desenvolvimento Econômico – 
abordagens da Economia para o meio ambiente. Indicadores de desenvolvimento econômico.  
6) Sustentabilidade: principais abordagens; Desenvolvimento Sustentável.  Agenda 2030, 
ODS – Paris 2015. 
7) A Economia Política do Desenvolvimento Sustentável. Conflitos Ambientais. 
8) Níveis e eixos de respostas à degradação, ferramentas e ações possíveis e sua 
efetividade.   
9) Caminhos de transição para o desenvolvimento e a sustentabilidade. A sociedade 
sustentável. 
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Textos de apoio, apresentações e notas de aula 
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