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PS: O conteúdo e o sistema de avaliação deste curso foram submetidos à discussão e aprovação 
em aula síncrona com os alunos matriculados, no dia 15 de outubro de 2021, no horário de 08:00 
às 11:00hs, por meio de aula síncrona. 
 
 
I. EMENTA 

 
Os estudiosos de diversas áreas acadêmicas têm demonstrado que o planeta sofre um crescente 
desequilíbrio energético (mais energia térmica entra e permanece no sistema Terra do que é 
dissipada para fora dele) causado pelo acúmulo de concentrações atmosféricas de gases de efeito 
estufa (GEE). O capitalismo globalizado tem produzido efeitos drásticos sobre o sistema climático, 
sobre a biodiversidade e sobre a saúde humana. Para pensar sobre o atual momento, o curso 
pretende convocar autores da antropologia, da filosofia, da biologia e pensadores indígenas com o 
intuito de fazer ressonar alertas e possíveis alternativas para evitar ou “adiar o fim do mundo”. 
 
II. OBJETIVOS 
 
O objetivo geral da disciplina é tratar, debater e informar sobre alguns dos temas da atualidade 
sobre a crise socioambiental e a crise climática, a partir de uma perspectiva transdisciplinar e de 
uma pergunta: um outro mundo é possível? Temas do curso, não nesta ordem e não todos 
enumerados: 1) sobre uma abordagem retrospectiva do conceito de antropoceno; 2) os fins de 
mundo e as extinções das espécies; 3) o antropocentrismo, o negacionismo e o racismo; 4) o 
biopoder e as políticas de morte; 5) os silenciamentos do mundo e dos seres vivos; 6) as alternativas 
para o fim do mundo no pensamento e nas artes indígenas; 7) o ecossocialismo e o ecofeminismo... 
 
O curso contará com a participação de convidados (acadêmicos e pensadores indígenas ou de 
comunidades tradicionais) que nos apresentarão questões e ideias relativas ao tema do antropoceno 
e a um outro mundo possível. 
 
O curso se dividirá em unidades, que tentam articular os problemas e as soluções em torno do tema: 
1) Antropoceno: algumas questões conceituais; 2) Capitalismo e colapso ambiental; 3) Políticas da 
natureza; 4) O biopoder e as políticas de morte; 5) Mudanças climáticas e suas consequências; 6) 
O potencial urbano da floresta e o devir selvagem da cidade 7) O ecossocialismo; 8) O 
ecofeminismo; 9) A arte indígena como modo de pensar e adiar o fim mundo....  
 
 



III. PROCESSOS PEDAGÓGICOS E PLATAFORMAS 
 
Em cada uma das unidades do curso, serão indicados textos de referência sobre o tema, que serão 
lidos durante as atividades assíncronas. Nas aulas síncronas, no final de cada unidade, serão 
apresentados os temas propostos, seguidos de comentários e discussão com os estudantes. 
 
O curso usará basicamente o Moodle, como plataforma para comunicação com os alunos, postar 
textos e links para debates, bem como as tarefas avaliativas. As aulas síncronas serão ofertadas na 
plataforma Teams, com as aulas gravadas e disponibilizadas para posterior consulta. 
 
IV. HORAS/AULAS (atividades assíncronas e síncronas) 
 
- 11 aulas síncronas de 2hs/a = 22 hs/aula 
- 17 hs aulas de atividades assíncronas para leitura de textos = 17 hs/aula. 
- 17 hs aulas de atividades assíncronas para seminários e debates = 17 hs/aula. 
 
 
V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Apresentação do curso:  
- Aula síncrona 1: 15/10 
 
Unidade 1: Antropoceno: algumas questões conceituais. 
- Aula síncrona 2: 22/10/2021 
- Aula Síncrona 3: 29/10/2021 
 
Unidade 2: Capitalismo e colapso ambiental. 
- Aula síncrona 4: 05/11/2021  
- Atividade Assíncrona: Leitura de textos e/ou visionamento de filmes e/ou participação em 
video/aula/seminário previamente indicados (data e local) no Moodle. 
 
Unidade 3: Políticas da natureza.  
- Aula síncrona 5: 19/11/2021 
- Atividade Assíncrona: Leitura de textos e/ou visionamento de filmes e/ou participação em 
video/aula/seminário previamente indicados (data e local) no Moodle. 
 
Unidade 4: O biopoder e as políticas de morte 
-Aula síncrona 6: 26/11/2021 
- Atividade Assíncrona: Leitura de textos e/ou visionamento de filmes e/ou participação em 
video/aula/seminário previamente indicados (data e local) no Moodle. 
 
Unidade 5: Mudanças climáticas e suas consequências 
- Aula síncrona 7: 17/12/2021 
- Atividade Assíncrona: Leitura de textos e/ou visionamento de filmes e/ou participação em 
video/aula/seminário previamente indicados (data e local) no Moodle. 
 
Unidade 6: O potencial urbano da floresta e o devir selvagem da cidade  
- Aula síncrona 8: 07/01/2021 
- Atividade Assíncrona: Leitura de textos e/ou visionamento de filmes e/ou participação em 
video/aula/seminário previamente indicados (data e local) no Moodle. 
 
 



Unidade 7: O ecossocialismo 
- Aula síncrona 9: 21/01/2022 
- Atividade Assíncrona: Leitura de textos e/ou visionamento de filmes e/ou participação em 
video/aula/seminário previamente indicados (data e local) no Moodle. 
 
Unidade 8: O ecofeminismo 
- Aula síncrona 10: 04/02/2022 
- Atividade Assíncrona: Leitura de textos e/ou visionamento de filmes e/ou participação em 
video/aula/seminário previamente indicados (data e local) no Moodle. 
 
Unidade 9: A arte indígena como modo de pensar e adiar o fim mundo 
- Aula síncrona 11: 11/02/2022 
- Atividade Assíncrona: Leitura de textos e/ou visionamento de filmes e/ou participação em 
video/aula/seminário previamente indicados (data e local) no Moodle. 
 
VI. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
Será avaliado, no final do curso, um trabalho, entre 5 e 10 páginas, a partir de um roteiro entregue 
previamente com sugestão do estudante de tema para pesquisa e/ou trabalho. Para este trabalho, 
serão avaliados três estapas: 
1) Proposta de trabalho (a ser entregue até meados do curso), constando questões conceituais e 
temáticas: 20 pontos. 
2) Proposta de bibliografia de trabalho e roteiro do trabalho: 20 pontos. 
4) Trabalho final: 60 pontos. 
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