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1. Unidade curricular (UC)/Curricular Unit 

a) Designação: Humanidades Ambientais 

Name: Environmental Humanities 

b) Número de vagas/Vacancies: 12 

2. Pequeno texto introdutório que deve refletir, o enquadramento da UC proposta na oferta 

curricular da NOVA FCSH, bem como, o carácter inovador ou a complementaridade com outras 

UC’s existentes.  

Este curso é um panorama dos conceitos das Environmental Humanities. Cada semana introduz 

noções para pensar sobre o nosso presente distópico, marcado por uma catástrofe ambiental, bem 

como por um ofensiva contra os ideais educativos profundamente ancorados no humanismo: 

analisamos os seus sentidos teóricos e os contextos históricos em que pela primeira vez assumiu 

aquelas ideias que agora lhe associamos.  

Pensaremos atentamente sobre como as palavras constroem mundos: o que significam, o que não 

significam, e como as utilizamos para construir e negociar a realidade. Iremos explorar conceitos tão 

fundamentais como " natureza", "terra", "ambiente", "antropoceno", "planetário", e "clima".  

Ao mapear trajectórias recentes das artes contemporâneas, teoria crítica e estudos pós-coloniais, o 

curso articula estes campos de investigação com a ecologia política, ao mesmo tempo que critica 

estas trajectórias e procura fornecer alternativas para a produção de conhecimento no presente. 

A componente inovadora do curso é que é um laboratório e não um curso: pede-se aos alunos que 

reflictam, elaborem, criem e possivelmente apresentem os seus trabalhos e hipóteses sobre a era 

contemporânea. Durante o curso tentaremos articular hipóteses sobre perspectivas futuras de 

investigação, incluindo o futuro das imagens e as suas implicações políticas a partir de perspectivas 

de género, pós-coloniais e ecológicas. 

A unidade curricular dialoga com várias outras unidades curriculares do curso de Ciências Sociais dos 

estudantes de NOVA, sendo pela sua natureza um seminário interdisciplinar. é minha convicção que 

a unidade curricular é funcional para a implementação do currículo interdisciplinar em Ciências 

Sociais na Nova, e que neste sentido pode ser uma contribuição válida e orgânica para a expansão 

da oferta de ensino em Inglês para os estudantes de Mestrado de varias disciplinas.  

3. Código da unidade curricular/Curricular unit code: [Não Preencher] 
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4. Faculdade/Faculty: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

5. Unidade de Investigação/Research Unit: [IFILNOVA] 

6. Curso/Course: Opção livre aberta a todos os cursos de mestrado  

7. Nível do curso/Course Level: Mestrado 

8. Carácter da unidade curricular: Opcional/Optional 

9. Tipo da unidade curricular/Type of curricular unit: Unidade Curricular Letiva 

10. Percentagem de aulas práticas/Percentage of practical classes: Selecionar uma opção 

11. Ano do plano de estudos/Syllabus year: 1.º ano 

12. Semestre/Semester: 2.º semestre/2nd semester 

13. Número de créditos/Number of credits (1 crédito = 28h): 10 ECTS (mestrado) 

14. Docente ou Investigador responsável/Teacher or principal researcher:  Giovanbattista Tusa  

15. a) Número de horas por sessão/Number of hours per session: 3 horas (mestrado) 

b) Número de sessões por semestre/Number of sessions per semester: 16 sessões (mestrado) 

c) Periodicidade/periodicity: Semanal 

d) Período de funcionamento/Class period: 21 de fevereiro a 3 de junho de 2022 

16. Objetivos da unidade curricular/Learning objectives: Ao estudar o envolvimento político de 

pensadores, artistas e activistas com as condições ambientais e acções climáticas em todo o globo 

e ao analisar os desenvolvimentos teóricos, políticos e culturais de vanguarda no Sul e Norte 

Global - os estudantes ganharão conhecimentos importantes nos campos da filosofia, artes 

contemporâneas, pensamento ecológico, políticas ambientais e activismo / By exploring the 

political engagement of thinkers, artists and activists with environmental conditions and climate 

action across the globe and analyzing cutting-edge theoretical, political and cultural developments 

in the Global South and North - students will gain important knowledge in the fields of 

philosophy, contemporary arts, ecological thinking, environmental politics and activism 

17. Competências gerais do grau/General skills of the degree:  a); b); c); d) ;e); f) 

18. Competências específicas do curso/Specific Course skills: Não aplicável./Not applicable. 

19. Requisitos de frequência/Attendance requirements: Não aplicável/Not applicable.  

20. Conteúdo da unidade curricular/Syllabus:  

Class 1 Introduction to Critical Theory in the age of the Anthropocene 
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Class 2 Introduction to  Ecological Thought   

Class 3 Reading Group  

Class 4 Philosophy after the Anthropocene 1 

Class 5 Philosophy after the Anthropocene 2 

Class 6 Reading Group 

Class 7 Activism and Political Ecologies 1 

Class 8 Activism and Political Ecologies 2 

Class 9 Students' presentations  

Class 10 Decolonizing Theory 1 

Class 11 Decolonizing Theory 2 

Class 12 Reading Group 

Class 13 Intro to Non-human aesthetics: a materialist perspective. 

Class 14 Critical curating and the futures of humanities 

Class 15 Arts and Political Ecologies 

Class 16 Conclusive remarks and students' presentations 

21. Bibliografia recomendada/Recommended reading:  

 1. Timothy Morton, All Art is Ecological, Penguin 2021 

 2. Kathryn Yusoff, A Billion Black Anthropocenes or None,University of Minnesota Press, 

2019   

 3. Joanna Zylinska, The End of Man: A Feminist Counterapocalypse, University of Minnesota 

Press, 2018 

 4. Bruno Latour Bruno, Down To Earth: Politics in the New Climatic Regime, Polity Press, 

2018 

 5. Andreas Malm, Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, 

Verso, 2016 

22. Métodos de ensino/Teaching Methods: on-line e em presença 

23. Métodos de avaliação/Assessment methods:  apresentação oral 

24. Língua de ensino/Teaching language: Inglês/English 

 


