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EMENTA 

Investigar as novas atitudes ante o espaço aberto, os fragmentos de lugares e os interstícios urbanos 
centrais ou periféricos. Atuar, confrontando e avaliando os processos de metamorfose e recuperação dos 
espaços de uso público —sejam eles espaços configurados e degradados pelo tempo ou espaços não 
configurados, que permanecem na cidade na forma de “vazios urbanos”; entender as novas atitudes de 
projeto, que passam a tratar a paisagem —aqui referida como lugar urbano por excelência— como território 
mental. Explorar a idéia de atuação na cidade enquanto um grande e único espaço urbano, sem evocar uma 
distinção significativa entre centro e periferia, mas sim entendê-la como uma rede, lugares com identidades 
próprias que podem e devem ser interativos, criando um verdadeiro sistema de comunicação que articule 
constantemente tempo e lugar. 

 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

  
Como marco exploratório, a disciplina tem por objetivo uma reflexão sobre os aspectos morfológicos da 
cidade moderna, dirigida especialmente aos ideais que regem a construção de seus espaços sociais, 
públicos ou privados, entendendo a geração destes espaços como lugares projetados e que todo projeto 
implica sempre em uma ação transformadora, uma construção ao mesmo tempo física e mental. Desta 
construção, surgem “paisagens” que contêm sempre uma dimensão poética e estética que varia com a 
própria história. Neste contexto, a atuação dos arquitetos têm, cada vez mais, buscado responder a uma 
atitude “plástica”, onde o lugar é entendido como espaço expressivo dinâmico e polifacético, aproximando-se 
de outras áreas que tem por base a êxperiência visual. Esta postura tem levado o arquiteto a estabelecer o 
projeto do lugar não mais como um problema funcional e sim como a expressão de um espaço criativo, 
compartilhando com artistas plásticos e paisagístas novas experiências estéticas que, em muitos casos, têm 
origem nas performances conceituais dos anos 60/70, especialmente a “landscape art”. Assim, a disciplina 
trata de estabelecer um novo quadro referencial. Neste, o conceito de paisagem urbana não se refere 
somente ao objeto nem a natureza mas ao “projeto”, um território mental construído pelo desenho no 
sentido formal, simbólico e ideológico do lugar.  
O termo “paisagem” é, hoje, uma palavra que contém em si muitos significados, podendo ser empregada em 
âmbitos variados e distintos e tem sido constantemente utilizado no sentido de estabelecer novos e amplos 
parâmetros na abordagem dos processos de crescimento e, principalmente, reabilitação da cidade 
contemporânea. Dentro deste âmbito, projetar uma paisagem não é projetar uma superfície, mas é projetar 
uma integração entre topografia, clima, infraestruturas, exigências sociais e econômicas etc.1  

                                                
1 ESPAÑOL, Joaquin. In: Jardines insurgentes. Arquitetura del paisage en Europa. 1996-2000. Barcelona: Fundación Caja de 

Arquitectos, 2002, p. 140-144. 
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O contexto polifacético e dinâmico das metrópolis contemporâneas pressupõe projetos que se movem 
constantemente entre escalas diferentes, relacionando objetos, lugares e contingências sociais que atuam de 
um modo sempre interativo, conectando territórios, criando novas paisagens, demarcando fortemente os 
limites e a potencialização da interrelação cidade-território. 
A disciplina irá abordar as intervenções urbanas ocorridas dentro deste contexto, nas décadas de 1980 e 
1990 e primeiros anos do século XXI, analizando também referências anteriores paradigmâticas. No 
enfrentamento destas novas urbanidades, tem por destaque a postura da municipalidade de Barcelona que, 
desde o início da década de 1980, constitui-se em paradígma de arquitetos e urbanistas, exemplo 
metodologicamente importante de ser analizado.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo 1: A tradição moderna e o projeto do espaço urbano 

Segundo Hélio Piñon, dizer que a arquitetura moderna não se preocupou ou desconsiderou o espaço urbano é um 

grande equívoco e um grave erro. A arquitetura moderna desde o princípio tratou o espaço urbano como algo 

inseparável dos espaços internos, buscando integrá-los. Desde o ponto de vista da modernidade, a noção de espaço 

privado e público torna-se, portanto, uma visão impertinente. A partir desta arquitetura, o arquiteto moderno projeta 

um espaço público onde a visão do sujeito é que determina sua experiência. O limite desta experiência é, portanto, o 

limite da percepção do sujeito. 
Módulo 2: A paisagem como território mental e lugar de complexidade 
O termo “paisagem” é, hoje, uma palavra que contém em si muitos significados, podendo ser empregada em âmbitos 

variados e distintos e tem sido constantemente utilizado no sentido de estabelecer novos e amplos parâmetros na 

abordagem dos processos de crescimento e, principalmente,  reabilitação da cidade contemporânea. 
Módulo 3: Barcelona, marco teórico e referencial  
Num mundo globalizado como o de hoje, a busca por uma identidade própria é o desejo e aspiração de muitas citades, 

independente de sua escala. A construção desta identidade relaciona-se com a criação de espaços públicos que, por 

sua escala, determinam mudanças significativas na requalificação da paisagem. 
Módulo 4: Cidade abandonada, cidade recuperada: espaços revisitados 

Intervenções que leem e trabalham a cidade como episódios urbanos, territórios da paisagem, configuram-se como 

únicas respostas possíveis a esta cidade mutante. 

 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 

Aulas expositivas (Datashow) buscando a análise comparativa com exemplos paradigmáticos, procurando 
estabelecer, por um lado, a adaptação das soluções à diversidade de situações e, em cada caso, as relações 
internas das partes, e do objeto resultante com o programa, o lugar, as confrontações temporais e as técnicas 
utilizadas. 
 
Análise e interpretação dos textos constantes da bibliografia e de outros textos relevantes ao tema, tendo por 
objetivo estabelecer as bases teóricas para a abordagem do assunto. Textos escolhidos. 
 
Participação da Prof. Dra. Arq. Eline Maria Moura Pereira Caixeta (Dra. Arquitetura ETSAB-UPC, Barcelona, 
Espanha) que tem participado do Grupo de Pesquisa na área abordada, como palestrante convidada e 
participante na orientação de “workshop” de trabalho.  
Participação da Prof. Arq. Suzy Simon (Mestranda em Arquitetura PROPAR, Porto Alegre; Professora Curso de 
Arquitetura UCG), como palestrante convidada.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

 
Monografia sobre experiência a ser analisada críticamente e projeto/intervenção sobre espaço público 
existente (a ser determinado), em Goiânia. O primeiro será realizado de forma individual e entregue 
dois meses após o término da disciplina. O segundo poderá ser desenvolvido em equipe de até dois 
alunos, e terá sua duração definida dentro da carga horária da disciplina, se tratando de um workshop 
de idéias. 
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