
I  COLÓQUIO  CULTURA,  SOCIEDADE  E  MEIO  AMBIENTE:

Ressignificações,  diversidades e  justiça ambiental  se justifica pela  necessidade de

colocar o Estado do Maranhão no âmbito nacional não só como detentor de problemas

na área ambiental, mas também um estado que possui vários pesquisadores em diversas

áreas que trabalham nessa temática. Sendo assim, as discussões que permearão o evento

têm como escopo e ideal a ser disseminado a busca por uma proteção socioambiental

verdadeiramente  eficaz  e  justa,  que  recepciona,  na  interdisciplinaridade  e

indivisibilidade  das  diversas  relações  entre  homem-natureza,

a sua verdadeira essência.

O  I  COLÓQUIO  CULTURA,  SOCIEDADE  E  MEIO  AMBIENTE:

Ressignificações,  diversidades e  justiça ambiental  é de extrema relevância para o

Estado do Maranhão, pois permitirá uma ampla discussão das questões ambientais com

vários pesquisadores de renome nacional. 

Será  proporcionado  um espaço  público  de  discussão  que  relacionem o meio

ambiente e sociedade a estudantes de diferentes cursos de graduação e pós-graduação do

UNICEUMA e  de  outras  instituições,  professores  e  pesquisadores.  Oportunizará  o

conhecimento da vasta produção científica que constitui  essa discussão nos diversos

Programas de Pós-graduação do Brasil, e a troca informações e conhecimentos entre

pesquisadores  da  UFMG,  UFRJ,  PUC-RS,  UNESP,  UEMA,  Institutos  Federais  de

Educação e UFMA. Fomentará o debate e  despertará  o interesse pela  realização de

estudos,  pesquisas  ou  ações  voltadas  para  a  temática  ambiental.  Constituindo-se,

portanto, como um espaço transdisciplinar que contemple múltiplos saberes.

Serão  realizadas  palestras  e  mesas  redondas  que  contemplarão  abordagens

múltiplas  sobre  a  relação  cultura,  sociedade  e  meio  ambiente,  em especial  aquelas

relacionem justiça e sustentabilidade ambiental.

A proposição da programação cultural, será outro mecanismo de sensibilização à

temática  que  viabilizará  aos  participantes  o  contato  direto  com  as  manifestações

artísticas  e  culturais  que demonstrem a  possibilidade  de  construção de  uma relação

harmônica  e  estreita  entre  o  homem  e  a  natureza,  assim  como  mecanismos  de

enfrentamento a seus conflitos inerentes.

Dessa  forma,  o  I  COLÓQUIO  CULTURA,  SOCIEDADE  E  MEIO

AMBIENTE: Ressignificações, diversidades e justiça ambiental  é campo propício

aos estudantes para despertar a necessidade de tomar a relação entre cultura, sociedade e

meio ambiente como objeto de estudo. Dessa forma cabe à Universidade assegurar a



intensificação de pesquisas e discussões dessas questões, de forma a contribuir para a

ampliação do debate,  construção de parcerias interinstitucionais  entre  pesquisadores,

assim  como  na  construção  de  caminhos  para  o  enfrentamento  dos  desafios  que

envolvem essa questão.


