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Arquitetura, Construção e Cultura Material 
Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos 
Arquitetura é todo espaço modificado pelo trabalho humano e, como tal, traz em suas construções 
a marca das relações sociais que aí têm lugar. Indícios do modo como uma cultura se organiza e 
funciona estão impressos nos objetos que ela produz ao longo do tempo, bem como nas técnicas 
e no tipo de trabalho envolvidos na sua construção. Para além das técnicas e do espaço em si, a 
prospecção desses objetos pode revelar os interesses dos diferentes grupos sociais implicados na 
produção do espaço que, em maior ou menor grau, o disputam e controlam. O controle do espaço 
é essencial para a manutenção do poder político e para a rentabilidade da produção, isto é, para a 
reprodução do modo de produção. Nessa perspectiva, as tecnologias não podem ser 
consideradas neutras já que nas suas dinâmicas, para além dos aspectos materiais, técnicos e 
científicos, também estão implicados fatores de ordem social, econômica e política.  
Com base em tais pressupostos, a pesquisa enfoca a história da arquitetura e da cidade como 
parte da cultura material, sendo, portanto, indissociável da análise das condições materiais das 
sociedades que as produzem e da crítica às tecnologias que empregam. Nesse contexto, são de 
interesse: (a) investigar criticamente a difusão de tecnologias e processos de trabalho na 
construção de edifícios e obras públicas; (b) reconstituir a história da construção da cidade, 
principalmente das obras públicas de infraestrutura (parcelamento, drenagem, redes urbanas). 
Além disso, a pesquisa tem por horizonte (c) discutir assessoria técnica a processos 
cooperativistas de projetos e canteiros.  
 
 
Ensino de projeto de Arquitetura  
Prof. Flávio de Lemos Carsalade 
A pedagogia do ensino de projeto em Arquitetura. Técnicas e métodos didáticos ligados ao ensino 
de projeto. Questões relativas ao ensino-aprendizado e a sua aplicação no campo específico da 
formação do arquiteto. 
 
 
Gestão pública, política urbana e minério-dependência em municípios da RMBH 
Profa. Jupira Gomes de Mendonça 
A atividade minerária tem forte inserção na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sendo a 
principal atividade econômica dos municípios da porção situada no quadrilátero ferrífero. A 
constituição de ciclos de minério-dependência parece resultar em uma relação de subordinação 
que faz com que as decisões sobre o que ocorrerá na estrutura produtiva local sejam tomadas em 
centros políticos externos. Entre os elementos desta dependência pode-se mencionar a 
concentração de propriedade, por parte das mineradoras, e o envolvimento das empresas com o 
chamado empreendedorismo social e sua consequente interferência nas formas de organização 
da sociedade civil. Colocam-se então, duas questões de pesquisa: (i) de um lado, a investigação 
dos impactos das estratégias territoriais das empresas mineradoras sobre os processos na 
governança local e a capacidade de o poder local gerir a dinâmica de ocupação do solo, de 
expansão urbana e as políticas públicas; (ii) de outro lado, a questão relacionada à possível 
transformação das ações dos movimentos sociais em sua relação com o poder público local e as 
práticas decisórias relativas às políticas públicas, particularmente a política urbana. Propõe-se 
identificar como as estratégias e práticas territoriais das empresas mineradoras podem 



comprometer e alterar as condições de gestão urbana, tendo como estudo de caso, os municípios 
da RMBH situados no Quadrilátero Ferrífero, analisando e qualificando os impactos dos processos 
de configuração do grande projeto minerário no vetor sul/sudeste da RMBH sobre a governança 
municipal e a capacidade do poder local de gerir os processos de planejamento e gestão da 
ocupação do solo e de expansão urbana, bem como as políticas públicas municipais, tendo como 
hipótese central a existência de uma minério-dependência dos municípios minerados nessa 
região, intensificada no movimento do projeto neoliberal global, com implicações nas relações 
entre Estado, setor privado e sociedade civil, e impactos nas condições de governança local. 
 
 
Interfaces para transformação sócio-espacial 
Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos 
Interessa a investigação histórica, crítica e/ou propositiva de interfaces para transformação sócio-
espacial. Interessam particularmente processos de enfrentamento ao modo de produção 
capitalista do espaço que preconizam a emancipação social, seja do ponto de vista da 
autoprodução ou da assessoria técnica, principalmente no Brasil. São também tópicos de 
interesse para a investigação sobre interfaces: a pedagogia sócio-espacial, os comuns, espaços 
como processos de produção abertos e não produtos acabados, ganhos de autonomia na 
produção de espaços, simultaneidade entre projeto, construção e uso, arquiteturas interativas, 
ambientes híbridos (físico-digitais), além de outras possíveis interfaces que os candidatos 
entendam como potencialmente transformadoras sócio-espaciais. 
 
 
Narrativas da produção do espaço 
Prof. Frederico Canuto 
O campo de pesquisa aqui proposto se baseia numa investigação da relação entre os diversos 
campos de produção do saber, seus sujeitos (incluindo o pesquisador) e práticas espaciais, 
interessando as narrativas e os regimes de sensibilidade produzidos. No que tange aos temas de 
interesse, serão investigados: diagramas de exercício de outras formas de poder que não apenas 
um de natureza estadocentrica e capitalista, problematizando os agenciamentos coletivos e 
dispositivos como formas estéticas outras de habitar/ocupar/negociar os espaços nas mais 
diversas escalas de abrangência - do global ao local e vice versa – , prestando atenção a 
dimensão espacial de seus produtos que vão desde os arranjos de convivência metropolitanos do 
cotidiano chegando as idiossincráticas espacialidades indígenas e quilombolas dentro ou fora das 
cidades indo até movimentos sociais anti / plurinacionais; formas sócio-espaciais (inclusive 
imaginárias / imaginadas) de colonização como marca da produção violenta do espaço na história 
do Sul e a sua persistência como colonialidade assim como realidades anti-coloniais e 
movimentos decolonializantes contrários às formas epistemicidas própria de produção do 
conhecimento hegemônico; as formas como territórios são capazes de inventar novas formas 
constituintes de ecologia, de legalidade (rediscutindo sua relação com a legitimidade), de 
autonomia esoberania, constituindo-se em sociedades contra o estado ou novos regimes de 
socialidade; as imagens produzidas por estas narrativas, indo desde as mais massificadas até as 
mais dissensuais, singulares e idiossincráticas, a partir do cinema, da fotografia, das mídias e 
redes, investigando linguagens e plataformas de circulação que coloquem em questão os saberes 
e seus lugares de produção, numa abordagem desimperializante. Interessa portanto neste termo 
de referencia pensar e pesquisar as narrativas como registros de uma ciência forense da 
produção sócio-espacial a partir de variadas formas de pensar, ocupar, descrever e imaginar o 
espaço. 
 
 
Paisagem e ambiente 
Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa 
Este Termo de Referência acolhe as investigações sobre: a) as formas de experienciar e constituir 
a paisagem, nos seus múltiplos significados: tátil, visual, sonoro e olfativo; b) a temporalidade das 
paisagens; c) repercussões paisagísticas produzidas pela exploração e aniquilação da natureza, 
bem como pelas atividades econômicas impactantes, tais como a mineração e o turismo; d) as 
repercussões paisagísticas da urbanização; e) as políticas urbanas e paisagísticas; f) dano 



estético e rompimento da experiência perceptiva nas cidades; g)  paisagem e patrimônio; h) 
paisagem e legislação; i) narrativas paisagísticas; h) a paisagem e as artes: cinema, literatura, 
poesia, pintura, land art, site specific; i) as paisagens evocativas: monumentos e ruínas; j) trilhas, 
caminhos e rotas históricas; k) o jardim, encarado como realidade dúplice, materialidade e 
idealidade; l) arquitetura paisagística; m) história das matrizes paisagísticas chinesa e ocidental e 
suas relações com a cultura e o ambiente; n) os ambientalismos; o) antropoceno e outras 
discussões ambientais contemporâneas; p) planejamento paisagístico de unidades de 
conservação e demais áreas sensíveis; q) paisagem, ambiente e poder; r) paisagem e memória; 
s) paisagem e mudanças ambientais. Recepciona também as discussões sobre as teorias e a 
filosofia da paisagem e os métodos de investigação em paisagem. 
 
 
Práticas sociais no espaço urbano 
Profa. Denise Morado Nascimento 
Considera-se o pressuposto de que o espaço urbano é meio estruturado e estruturante que 
carrega um conjunto de informações (sociais, econômicas, culturais, territoriais, ambientais e 
políticas) que se apresentam por meio das práticas, portanto, nascidas dos traços estruturais da 
sociedade e das estratégias acionadas quando agentes fazem escolhas, tomam decisões ou 
lutam por interesses individuais e coletivos. Trata-se de acolher abordagens teóricas, 
metodológicas, empíricas e propositivas, constituintes do pensamento crítico transdisciplinar, em 
distintas vertentes de investigação sobre a cidade contemporânea: (1) condições dos processos 
de produção; (2) instrumentos, mecanismos e linguagens de representação, interação, leitura, 
intervenção e existência presentes nos territórios (auto)construídos; (3) redes socioterritoriais; (4) 
sistema de exclusão; (5) associação estado-capital. 
 
 
 
Preservação do Patrimônio Histórico-Artístico-Cultural (Doutorado e Mestrado) 
Prof. Flávio de Lemos Carsalade 
Projeto arquitetônico e urbanístico em relação à pré-existência física e sociocultural. Intervenções 
físico-espaciais em contextos pré-existentes. Estudo de metodologias projetuais e crítica das 
correntes de restauro arquitetônico e revitalizações urbanísticas. Interfaces entre arquitetura, 
urbanismo e cultura: questões de preservação do patrimônio histórico-artístico-cultural. 
Investigação sobre o conceito de paisagem cultural ligado a questões do patrimônio cultural, 
incluindo pesquisas sobre alternativas urbanísticas e arquitetônicas de áreas pós-mineradas. 
 
 
Produção do espaço cotidiano: da teoria crítica à assessoria técnica 
Profa. Silke Kapp 
Tendo em vista o desenvolvimento do campo interdisciplinar de Estudos da Produção artística, 
arquitetônica e urbana (Production Studies), são bem-vindas pesquisas teóricas, históricas, 
empíricas, experimentais e propositivas, relacionadas à produção do espaço cotidiano. Isso se 
refere especialmente à produção por grupos sócio-espaciais marginalizados, visando a suas 
possibilidades de ganhos de autonomia coletiva e a práticas de assessoria técnica favoráveis a tais 
ganhos. O aparato conceitual privilegiado é o de teorias críticas da sociedade, incluindo autoras e 
autores como Theodor Adorno, Silvia Federici, Sérgio Ferro, Paulo Freire, Ivan Illich, Henri Lefebvre, 
Marcelo Lopes de Souza, Karl Marx, William Morris e Lícia Valladares.  
 
 
Produção territorial considerando os processos geopolíticos e de globalização  
Profa. Natacha Rena 
Destacando o avanço dos processos geopolíticos e de globalização, pretende-se abordar a 
produção territorial contemporânea, seja via razão de mundo neoliberal, privatista e imperialista ou 
imperial, que inclui controvérsias na caracterização de resistência (movimentos sociais, filantropia 
e onguetização), seja via projetos de desenvolvimento nacional em grande escala, ambos 
associados às agendas de expansão geopolítica envolvendo os três principais grupos de poder 
global em constante formação/ transformação (i.Império Atlanticista/ Otancentrista; ii. Imperialismo 



Neoconservador; iii. Euroasiático). Temas fundamentais para o debate geopolítico territorial 
englobam: desenvolvimento urbano e regional, planejamento territorial, infraestrutura, parcerias 
público-privadas, geração de pólos tecnológicos, cidades inteligentes, redes colaborativas 
baseadas em transição de matriz econômica, energética e tecnológica dentro do novo paradigma 
da Quarta Revolução Industrial, geração de cadeias produtivas complexas e de alta tecnologia em 
relação direta com os pólos de atividade econômica territorial, urbana, regional. Os temas citados 
imbricam ainda outros temas conceituais e políticos: soberania nacional, participação popular, 
lutas urbanas anti-imperialistas e anti-Imperiais, conexão Sul-Sul, processos de parcerias win-win, 
novos projetos globais que tenham impacto territorial explícito como a Nova Rota da Seda, 
BRICS, projetos de Integração latino-americana, etc. Utiliza-se o método cartográfico, incluindo a 
construção de banco de dados complexos (tempo, narrativas, atores humanos, atores não-
humanos, espaço, financiamentos e conexões/ interesses) para análise territorial sob uma 
abordagem transescalar e geopolítica. 
 
 


