
Curso de Extensão - HABITAR A CIDADE – Prof.  Dr. Werther Holzer (UFF) 
 

O curso de extensão de 15 horas é promoção conjunta do Centro de Ciências 
Humanas e Letras, do Programa de Pós-graduação em Filosofia e do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPI.  
As inscrições serão realizadas entre os dias 28 de maio e 04 de junho pelo link: 
 
Serão disponibilizadas 45 vagas para a comunidade. 
 
DADOS DO CURSO: 

 
Introdução/Justificativa: O conceito de habitar será investigado a partir de um 
aporte teórico fenomenológico seguindo autores que tratam do corpo, do 
espaço e do lugar, para em seguida refletir acerca das possibilidades da prática 
da arquitetura e do urbanismo partindo de uma crítica à oposição entre cidade 
e ambiente e, consequentemente, dos problemas ambientais e seus efeitos no 
planejamento urbano. Para tanto, a reflexão está dirigida às possibilidades de 
um desenho de caráter fenomenológico na arquitetura e no urbanismo, frente a 
uma ecofenomenologia, que possa apoiar um planejamento ambiental que 
respeite o conhecimento e o saber popular.  

Objetivo: Discutir os diferentes aspectos ontológicos, epistemológicos e 
metodológicos implicados no tema do ambiente urbano e do planejamento 
ambiental. 

 
 
Programação das aulas: 
    

1ª aula – 05/06 Fundamentos da fenomenologia. O corpo e o Espaço 
(Merleau-Ponty). O que é habitar? (Heidegger). 

2ª aula – 06/06 Lugar (Tuan, Norberg-Schulz) A cidade como antítese da 
natureza (Tuan, Wasiak). 

3ª aula -  07/06 Fenomenologia e Pós-Modernismo na arquitetura (Otero-
Paillos). Fenomenologia, lugar e ambiente (Pallasmaa) 

4ª aula -  08/06 Ecofenomenologia. Planejamento ambiental, um novo 
urbanismo? 
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