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Exame de Seleção 2021 

Prova de Conhecimentos de Arquitetura e Urbanismo - MESTRADO 

 
Questão 1: BRENNER, Neil. Espaços de Urbanização: O Urbano a partir da Teoria 
Crítica. Rio de Janeiro: Letra Capital; Observatório das Metrópoles, 2018.  
 
Quais os principais aportes teórico-conceituais utilizados por Brenner para construir o 
argumento da urbanização planetária como base analítica para a interpretação das 
múltiplas formas do urbano? Discuta, a partir das quatro categorias de análise 
destacadas pelo autor (território, lugar, escala  e redes), como a aplicação deste 
conceito pode contribuir para a superação de dicotomias e o enfrentamento de questões 
urbanas contemporâneas associadas a processos de neoliberalização? 
 
Questão 2: HAESBAERT, Rogério. Território e Descolonialidade: sobre o giro 
(multi)territorial/de(s)colonial na América Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
CLACSO; Niterói: Programa de Pós- Graduação em Geografia; Universidade Federal 
Fluminense, 2021.  
 
Segundo Haesbaert, no livro Território de de(s)colonialidade, o giro espacial apresenta 
avanços importantes em relação ao pensamento moderno, com ênfase em um tempo 
linear cumulativo.  
 
Entretanto, há de se atentar para as armadilhas das analíticas do território e para os 
diferentes contextos dos processos de desterritorialização e de reterritorialização. 
  
Diante dessas percepções, o autor propõe um giro de(s)colonial multiterritorial, 
importante para o entendimento plural e aberto de uma América Latina mestiça e para 
a construção de territórios-devir do bem-(com)viver.  
 
Discorra sobre  os argumentos usados pelo autor para sustentar tais afirmações e 
proposições. 
 
Questão 3: RISÉRIO, Antônio. A cidade no Brasil. São Paulo: Editora 34, 2012. 
 
Ao analisar a urbanização resultante das experiências da  colonização  ibérica, Antônio 
Risério afirma que há diferenças decisivas entre os modos de produção dos espaços 
urbanos europeu e  colonial. 
 
Discorra sobre essa análise do autor no que diz respeito aos seguintes aspectos: 
i) diferenças quanto aos processos de formação temporal das cidades na Europa e nos 
territórios colonizados. 
ii) diferenças de organização sócio-espacial entre a cidade hispânica e a cidade lusa; 
iii) diferente conformação das cidades coloniais  do litoral, da extração mineral e da 
Amazônia. 
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