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         PLANO DE ENSINO – 2022.2

Disciplina: Estudos Sociais e Ambientais

Código: ARQ020 Carga horária

semestral:

68 Pré-requisito(s):

Semestre letivo: 2022.2 Turma(s):

010000
Dias e Horários: Terças-feiras e 

quintas-feiras das 
8:50h - 10:40h

Docentes/

Titulação:
Glória Cecília dos Santos Figueiredo
Doutora em Arquitetura e Urbanismo / PPG-AU UFBA -  http://lattes.cnpq.br/2318957594938137  

Conhecimento desejável:

1. Ementa 

Análise dos aspectos vinculados a questões econômicas, sociais e políticas, locais e globais,
relacionadas à Arquitetura e Urbanismo e às questões ambientais.

2. Objetivos

Ativar um espaço de aprendizagem colaborativa e engajada, estimulando percursos formativos
críticos,  reflexivos,  imaginativos  e  propositivos  pelo  fortalecimento  da  autonomia  da/os
estudantes.  Movimentar  os campos do ambiental-urbano,  da ecologia política e da justiça
ambiental  em  pluriálogo  com  epistemes,  conhecimentos  e  experiências,  tanto  da/os
estudantes  como  de  coletividades  engajadas  em  práticas  territoriais  de  cuidado  com  as
naturezas. Abordar temas e questões como as relações entre a emergência climática e riscos
urbano-ambientais;  conflitos  urbanos,  territoriais  e  socioambientais;  perspectivas  críticas-
propositivas  às  abordagens  desenvolvimentistas;  dentre  outras.  Fortalecer  habilidades
cognoscentes  que  permitam  à  turma  instanciar  e  reconhecer  o  social/citadino/territorial,
situando-o tanto por questões ligadas à cotidianidade, experiências e trajetórias de vida da/os
estudantes, como por desafios e condicionantes da pandemia e por referentes como trabalho,
classe, valor, racialidade, generidade e suas intersecções. 

3. Conteúdo programático

A disciplina será articulada pelas seguintes temáticas, que orientarão as leituras, estudos e
debates  coletivos  de  referências  indicadas;  o  diálogo  com  convidada/os  sobre  dimensões
teórico-conceituais-metodológicas  e práticas;  e o processo de elaboração dos trabalhos da
disciplina:
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_ ecologia política: caminhos para a vida comum face ao colapso ambiental.

_ (des)articulações entre emergência climática e riscos urbano-ambientais. 

_ as naturezas praticadas por coletivos: re/con/trans/figurando ecologias em meio às disputas
e conflitos urbanos, territoriais e socioambientais.

_ tensionando as noções de modernidade, progresso e desenvolvimento.

_ as cosmologias indígenas e quilombolas em meio a lutas e ameaças.

_ contestando a gentrificação ecológica e os dispositivos de racialidade.

_ questões do antropoceno.

_ Direito à cidade, Direito à natureza, Direitos não-humanos: alargamentos políticos, jurídicos
e epistêmicos.

_ ecologias do cuidado: outras imaginações e práticas de natureza-e-cidade.

4. Metodologia 

Metodologicamente  estruturamos  a  oferta  desse  componente  curricular  em  aulas  com
atividades  síncronas  presenciais  ou  assíncronas,  articulando:  uma  cartografia  de
reconhecimento das questões de interesse da turma, de modo a contribuir para a elaboração
colaborativa  do  plano  da  disciplina  pelo  entrecruzamento  das  questões  trazidas  pela/os
estudantes e a atualização da base dos estudos sociais e ambientais; rodas de conversa com
a  presença  de  convidada/os  membros  de  coletividades  e  agentes  atuantes  em  campos
confluentes  com  o  componente  curricular;  trabalhos  em  grupos  abordando  modos  de
esperançar  ecologias  do  cuidado;  e  práticas  territoriais  com  a  realização  de  encontros,
colaborações  e  trocas  em/com  territórios  destacados  por  conhecimentos  e  experiências
comunitárias relacionadas às questões e temas abordados na disciplina.

5. Recursos 

Serão utilizados os seguintes recursos didáticos:
- ambiente virtual colaborativo de referências compartilhadas online (google classroom);
- plataformas e canais de comunicação coletiva;
-  Materiais  e  recursos  disponíveis,  a  serem  mobilizados  para  o  desenvolvimento  dos
trabalhos e preparação das atividades.
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6. Avaliação 

Propomos 3 principais formas de avaliação:
>  presença  e  participação:  A  disciplina  baseia-se  principalmente  na  participação  das/os
estudantes nos debates, rodas de conversa, trabalhos em grupo e práticas territoriais. Serão
consideradas presença e participação tanto nas aulas, como nas orientações dos trabalhos
em grupos.
> grupos debatedores:  A/os membra/os de cada grupo ficarão responsáveis  por atuarem
como ‘debatedores’ tanto de uma roda de conversa como de um debate coletivo de textos e
demais referências, conforme atividades previstas no plano da disciplina. Cada grupo deve se
preparar previamente, estudando os textos e materiais de referências da roda de conversa e
do debate pelos quais estão responsáveis,  elaborando questões, reflexões, sensibilidades,
problematizações e dúvidas que deverão ser compartilhadas com a turma e convidada/os
(no caso das rodas de conversa).
>  trabalhos  em  grupos  'esperançar  ecologias  do  cuidado':  deverão  ser  elaborados
processualmente pelos grupos ao longo do semestre. Os trabalhos devem elaborar questões
de  interesse  dos  grupos,  desdobradas  a  partir  da  cartografia,  articulando-as  tanto  a
aproximações territoriais, como com os estudos, discussões, temas e conteúdos abordados
nas  aulas  e  nas  referências  da  disciplina.  Os  momentos  de  atividades  assíncronas,  de
trabalho coletivo e de orientações devem ser dedicados à construção dos trabalhos pelos
grupos.
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