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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

A  disciplina  objetiva  introduzir  as/os  estudantes  aos  estudos  socio-ambientais,  em  aproximação  ao  campo
ampliado de arquitetura e urbanismo, a partir de alguns temas e questões construídas coletivamente acerca das
relações  ambiente/território/sociedade  e  seus  referentes  de  classe,  racialidade,  generidade  e  outras
normatividades. Propõe movimentar debates a partir do “ambiental-urbano”, da “ecologia política”, da “justiça
ambiental”  e  das  “emergências  climáticas”,  em  pluriálogo  com  epistemes,  conhecimentos,  experiências,
trajetórias, tanto das/os estudantes, como de coletividades engajadas em práticas territoriais de cuidado com as
naturezas. Pretende ativar um espaço de aprendizagem colaborativa e implicada, que estimule a autonomia das/
os estudantes, e contribua para percursos formativos críticos, reflexivos, imaginativos e propositivos.  

3. Conteúdo programático

A disciplina será articulada por algumas temáticas gerais, redesenhadas coletivamente junto à turma no início do
curso, que orientarão tanto leituras, estudos e debates coletivos de referências indicadas; quanto conversas com
convidada/os e práticas territoriais; bem como os percursos de elaboração dos trabalhos da disciplina.

_ a ‘natureza’ e o ‘ambiental’ como construções culturais, sociais e históricas 
_ a construção do ‘socioambiental’ no Brasil
_ modernidade e colonialidade da natureza: revisitando noções de progresso e desenvolvimento 
_ desarmando o consenso da sustentabilidade: a justiça ambiental enquanto questão racial
_ emergência climática e a construção social do risco
_ questões do antropoceno
_ cosmologias indígenas e quilombolas em meio a lutas e ameaças.
_ conflitos urbanos, territoriais e socioambientais: contestando a urbanização desenvolvimentista 
_ ecologias políticas e reinvenções da vida em comum 
_ naturezas imaginadas e praticadas por coletividades
_  direito  à  cidade,  direito  à  natureza,  direitos  não-humanos:  alargamentos  políticos,  jurídicos  e  epistêmicos
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4. Metodologia 

O ambiente de aprendizagem crítica e autônoma proposto se configura prioritariamente a partir de atividades
síncronas presenciais, podendo haver também algumas atividades assíncronas, articuladas metodologicamente
através de:  
- cartografias 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;
-  dinâmicas coletivas de apresentação e debates de textos e outros referenciais indicados;
- rodas de conversa com a presença de convidadas/os integrantes de coletividades e atuantes em campos
confluentes com o componente curricular;
-  práticas territoriais com a realização de encontros,  colaborações e trocas com coletividades de territórios
destacados por conhecimentos e experiências relacionadas às questões e temas abordados na disciplina;
- atividades em sala para adensamentos e sínteses provisórias dos conhecimentos elaborados;
- trabalho em grupos entrecruzando temáticas da disciplina e abordagens situadas. 

5. Recursos 

Serão utilizados os seguintes recursos didáticos: 
- ambiente virtual colaborativo de referências compartilhadas online;
- plataformas e canais de comunicação coletiva;
- livros, textos e outras referências disponíveis para consulta nas bibliotecas da UFBA ou em plataformas de
acesso público;
- caderno de notas (virtual ou físico);
- conexão com a internet, computador ou smartphone com câmera e fones de ouvido (ou dispositivo de áudio)
para eventuais atividades online
- aplicativos e softwares gráficos para a realização dos trabalhos em grupo
-  outros  materiais  e  recursos  disponíveis,  a  serem  mobilizados  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  e
preparação das atividades.

6. Avaliação 

> presença e participação: a disciplina baseia-se principalmente no engajamento das/os estudantes nos 
debates, rodas de conversa, orientações, trabalhos em grupo e práticas territoriais. 
> atividades individuais de adensamentos e sínteses provisórias dos conhecimentos elaborados: dinâmicas 
avaliativas previamente combinadas, realizadas prioritariemente em sala de aula, que possibilitam uma maior 
aproximação às singularidades de cada estudante, para além da participação e das atividades em grupos.
> grupos debatedores: cada grupo ficará responsável por atuar como ‘debatedor’ de uma roda de conversa 
e/ou 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 ou debate e elaborando reflexões, sensibilidades, problematizações e dúvidas que deverão ser 
compartilhadas com a turma e convidades (no caso das rodas de conversa).
> trabalhos em grupos: deverão ser elaborados processualmente pelos grupos ao longo do semestre. Os 
trabalhos devem elaborar questões de interesse dos grupos, desdobradas a partir das cartografias iniciais, 
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. 

7. Bibliografia 
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Webinário  Interações  com  a  natureza  e  produção  de  significados  compartilhados ,  com  Antônio  Bispo.
Disponível  em:  http://www.educativamuseunacional.com/interacoes-com-a-natureza-e-producao-de-
significados-compartilhados-com-antonio-bispo-2/
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Episódio 3.1 O céu desabando e os arquitetos (com Wellington Cançado).
Episódio 3.2 Urbanismo multiespécie (com Wellington Cançado).
Episódio 3.3 Reinventar nossos saberes (com Wellington Cançado). Disponível em: 
https://open.spotify.com/episode/2yUZbCkiJZkxp0AgTUY4FD?si=1L5l2RHqT72xjLGn9djQkA. 
https://open.spotify.com/episode/0gF85jILNvVxnb1xJSrRkb?si=h4nFlKq_RXa79Nst2HlA2g. 
https://open.spotify.com/episode/7pETx9u7WEOdnC7VUfHVd2?si=d293b341e958495f.
“Quem mora lá?”, 2018. Disponível em: https://vimeo.com/280822326/d3672845f0. Acesso em: 07 abr 2022.
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Trem  do  Subúrbio,  Trilhos  de  resistência.  Documentário  de Carlos  Pronzato,  2021.  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=PLYJj3zoMk4. Acesso em: 23 mai 2022.
A  lagoa  escura,  em  defesa  do  Abaeté.  Documentário  de  Carlos  Pronzato,  2020.  Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=QSV8WU5yO5k. Acesso em: 07 abr 2022.
Série Vozes da Floresta. A aliança dos Povos da Floresta de Chico Mendes a nossos dias, com Angela Mendes. Le
Monde Diplomatique Brasil,  2020. Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?v=7cPxblE0nTA.  Acesso
em: 07 abr 2022.
Plataforma online Mapa de Conflitos - Injustiça ambiental e saúde no Brasil. Disponível em: 
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/ba-comunidade-da-ilha-da-mare-com-apoio-de-movimentos-
sociais-e-entidades-publicas-luta-para-afirmar-identidade-titular-territorios-quilombolas-e-combater-praticas-
de-racismo-e-degradacao-ambient/. Acesso em: 07 abr 2022.
Mulheres  na  luta  por  justiça  ambiental  e  climática. Vídeo.  Rio  de  Janeiro:  FASE.  [s.d.].  Disponível  em:
https://fase.org.br/pt/acervo/videos/mulheres-na-luta-por-justica-ambiental-e-climatica/.  Acesso em:  05 abr.
2022.
PODCAST RECONECTA. A conexão entre o ser humano e o seu próprio ambiente (com Ailton Krenak). Locução 
de: Rafael Duarte [S.l.] Half Deaf, jun. 2020. Podcast. Disponível em: 
https://open.spotify.com/episode/23PAhYpV7lrzVyE86I1IOC?si= oin_O8MvReyd1evpEFfY8Q & utm_medium= 
website\ utm_source= archdaily.com.br & nd=1. Acesso em: 16 mar. 2021.
A cidade é uma só? Direção: Adirley Queirós. Brasil: 2013. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?
v=vVlqCVKdlxA. Acesso em: 26 mar 2022. 
Obrigado,  chuva. Direção:  Julia  Dahr.  Noruega.  Reino  Unido:  2017.  Disponível  em:
https://play.ecofalante.org.br/detalhes/obrigado-chuva. Acesso em: 05 abr. 2022. 
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