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EMENTA
A disciplina propõe abordar as principais discussões atuais sobre a temática meio-ambiental,
desde uma perspectiva que privilegia o enfoque dos fenômenos culturais num sentido
amplo. Isto é, se pretende entender o meio ambiente na sua inter-relação com o ser
humano como animal dotado de cultura. Se prestará especial interesse à crise
contemporânea relativa ao meio ambiente e às estratégias para afrontá-la, levando em
conta uma análise ampla que envolve as discussões fundamentais sobre a ideia de natureza
enquanto categoria culturalmente determinada. Pretende-se colocar em discussão e refletir
sobre conceitos básicos que guiam a reflexão atual sobre o meio ambiente, tais como o
consumo, a produção, o uso dos recursos e a sustentabilidade.

OBJETIVOS
Adquirir os elementos teóricos e práticos fundamentais para desenvolver uma visão crítica
sobre o problema meio-ambiental e as formas de afrontá-lo. Colocar em discussão algumas
categorias de análise associadas à relação dos seres humanos com o entorno físico
considerado “natural”. Incorporar alguns elementos conceituais relevantes no âmbito da
discussão teórica meio-ambiental, discutindo sobre conceitos como consumo, recursos e
produção a partir de uma ótica cultural. Se familiarizar com formas não convencionais de
entender a crise meio-ambiental e as estratégias para lhe dar resposta.

METODOLOGIA E DINÂMICA
As aulas seguirão uma metodologia expositiva, mas prevendo a participação ativa dos
estudantes a partir da leitura dos textos aconselhados. Para cada encontro será sugerida
então a leitura crítica de um material a ser discutido em sala de aula, com o intuito de dar as
bases iniciais para o trabalho de reflexão coletivo com o resto do grupo. Entendo que cada
grupo é diverso, e que deve ser incentivado o desenvolvimento de percursos de pesquisa

individuais entre os estudantes, a proposta programática do curso pode ser alterada
segundo os interesses do grupo, sempre que seja mantido o objetivo de percorrer os
principais conceitos e autores ou linhas de pensamento propostos.

AVALIAÇÃO
A avaliação se centra na proposta de colocar em prática o exercício das formas de produção
do conhecimento em termos acadêmicos. Para tal fim, se propõe a produção de um texto
tipo artigo acadêmico ao longo do período e que terá o valor de um trabalho final, mais o
planeamento de uma problemática de pesquisa a metade do curso, e a resenha crítica de,
pelo menos, dez dos textos sugeridos, mirando precisamente a construir o arcabouço
teórico para o exercício indicado.
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Unidade IV – Outras visões
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Filmes/videos recomendados


PARQUE EXPLORA. El jaguar y la telepatina del yagé/Amazonía Perdida/Ciencia en
Bicicleta/Parque Explora, 2011




PLANET of Humans. Direção de Jeff Gibbs; Ozzie Zehner. USA: Rumble Media; Huron
Mountain Filmes, 2019.
TEN Billion. Direção de Peter Webber. Reino Unido: Oxford Film; Television Sherbet, 2015.

