
PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Disciplina: Tópicos Especiais em Teorias da Arquitetura e da Cidade Ano/Semestre: 2022/2
Carga Horária Semanal: 4h Carga Horária: 32h
Horário: quintas-feiras, 14h às 17h
Professor: Dr. Gabriel Teixeira Ramos | e-mail: ramosgabriel@ufg.br

II. EMENTA
Disciplina de conteúdo variado, voltada ao aprofundamento de conteúdos de interesse relacionados ao estudo da história,
da teoria e da crítica aplicado ao estudo da arquitetura e da cidade.

III. OBJETIVOS
● Aproximar os alunos da área de História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo a uma bibliografia

teórico-metodológica das histórias de modo transdisciplinar, a fim de fornecer suporte às pesquisas individuais.
● Problematizar a pesquisa em histórias e teorias em suas múltiplas vertentes e abordagens a partir das investigações

realizadas pelos alunos.
● Desnaturalizar conceitos e esclarecer recortes e aportes teóricos-metodológicos em diálogo com objetos de estudo.
● Investigar metodologias específicas e gerais de análise, problematização e questionamentos nas sociedades.

IV. CONTEÚDO
Discussões transdisciplinares a respeito de variados temas, como sociedades, culturas, cosmovisões e modos de apreensão e
compreensão de territorialidades e espacialidades. Leituras críticas da história em meio a tensionamentos de visões de
mundos hegemônicas e em confronto a idealizações e projetos dominantes. Arquiteturas, urbanismos, espaços, artes,
subjetividades, estéticas, políticas, ecologias, interseccionalidades e outros conceitos contemporâneos.
V. METODOLOGIA DE AULA
● Aulas expositivas / dialogadas;
● Seminários;
● Ensaios textuais;
● Estudos fotográficos e compositivos;
● Leituras de texto coletivas;
● Orientações (coletivas e individuais) das atividades.
VI. AVALIAÇÃO
Durante os estudos em cada unidade, serão realizados exercícios teórico-práticos a partir dos conteúdos abordados, sendo
divididos em 03 avaliações. Será avaliada a assimilação dos conteúdos pelos alunos e a nota final será a somatória das notas
das atividades 1, 2 e 3 e divisão por 3, que deverão ter nota final igual ou superior a 6,0.

ATIVIDADE 1: SEMINÁRIOS (10,0 pontos)

Em grupo, produção de seminários críticos sobre um dos textos escolhidos para o debate. Os discentes deverão ler os textos
e circunscrever de quais contextos partem os escritores, introduzi-los ao que expõem e apresentar, em até 40min, a ideia
presente no texto.

ATIVIDADE 2: SÍNTESE (10,0 pontos)

Em grupo, a partir da exposição dos artigos, os discentes deverão coletar em torno de 10 fotografias (impressas em preto e
branco) que sintetizam visualmente o problema dos artigos e apresentar afixadas em mural ou parede.

ATIVIDADE 3: ARTIGO (10,0 pontos)

Individualmente, produção de artigos ou ensaios críticos sobre (ou a partir de) um dos temas das aulas. Os textos devem
respeitar as normas da ABNT, com referências e adequação formal, possuindo entre 10 e 15 páginas. O artigo deverá ser
apresentado em formato powerpoint no penúltimo dia de aula.
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VII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANDRADE, Oswald. Os dentes do dragão. In: A utopia antropofágica: Obras Completas de Oswald de Andrade. São Paulo:
Editora Globo, 1990.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. 3. ed. São Paulo: n-1 edições, 2018.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo, Ubu
editora, n-1 edições, 2018.

VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CASTORIADIS, Cornélius. A instituição imaginária da sociedade. São Paulo, Paz e Terra, 1982.
CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o estado: pesquisas de antropologia política. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. O anti-Édipo. São Paulo: Editora 34, 2010.
PEREIRA, Gabriela. Corpo, discurso e território: Cidade em disputa nas dobras da narrativa de Carolina Maria de Jesus.
Salvador: ANPUR/ PPGAU-UFBA, 2019.
MOULIN, Gabriela; MARQUEZ, Renata; ANDRÉS, Roberto; CANÇADO, Wellington (orgs.). Habitar o antropoceno. Belo
Horizonte: BDMG Cultural/Cosmópolis, 2022.
PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana da (orgs.). Pistas do método da cartografia: Pesquisa-intervenção e
produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009.
TAVARES, Paulo. Lúcio Costa era racista? Notas sobre raça colonialismo e a arquitetura moderna brasileira. São Paulo, n-1
edições, 2022.

ENCONTROS/DATA CONTEÚDO

1 [20/10]

● 14h às 15h: Apresentações gerais e montagem de duplas e trios
● 15h às 15h30: Exposição - Histórias a partir de posições
● 15h30 às 15h50: Intervalo
● 16h às 16h40: Leitura coletiva 1 – Necropolítica (Achille Mbembe)
● 16h40 às 18h: Discussão

2 [27/10]

● 14h às 15h30: Exposição - Histórias a partir de posições (continuação)
● 15h30 às 15h50: Intervalo
● 16h às 16h40: Leitura coletiva 2 – Uma notável reviravolta (Eduardo Viveiros de Castro)
● 16h40 às 18h: Discussão

3 [3/11]

● 14h às 15h30: Exposição - Histórias a partir de posições (continuação)
● 15h30 às 15h50: Intervalo
● 16h às 16h40: Leitura coletiva 3 – Lúcio Costa era racista? (trechos) (Paulo Tavares)
● 16h40 às 18h: Discussão

4 [10/11]

SEMINÁRIOS [REDOBRA 15]
● [Grupo 1] 14h às 15h: Notas fugidias de nossa herança antropófága (Paola Jacques)
● [Grupo 2] 15h20 às 16h20: De/descolonizar o urbano, insurreição nas periferias: notas de

pesquisa (Rita Velloso)
● [Grupo 3] 16h40 às 17h40: Não existe arquitetura decolonial porque não existe ensino de

arquitetura decolonial porque não existe arquitetura decolonial (Ana Paula Baltazar)

5 [17/11]

SEMINÁRIOS [HABITAR O ANTROPOCENO]
● [Grupo 4] 14h às 15h: A terra como fundamento (Gabriela Leandro - Gaia)
● [Grupo 5] 15h20 às 16h20: Reparação e cura da terra (Paulo Tavares)
● [Grupo 6] 16h40 às 17h40: Aproximar-se do chão (Ana Luiza Nobre)

[24/11] ● JOGO DO BRASIL - COPA DO MUNDO 2022

6 [1/12]
● 14h às 16h: Exposição de ideias dos artigos - articulações, metodologias, orientações e ensaios
● 16h às 18h: Montagem de síntese de problemas

7 [8/12]
● 14h às 16h: Exposição de ideias dos artigos - articulações, metodologias, orientações e ensaios
● 16h às 18h: Montagem de síntese de problemas

8 [15/12]
● 14h às 16h: Exposições gerais e apresentação da síntese os problemas
● Fechamento, confraternizações e debates gerais

Até 26/01: envio dos artigos por e-mail: ramosgabriel@ufg.br
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