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REFLEXÕES SOBRE O (NOVO) JARDIM FRANCÊS: NOTAS DE VIAGEM

ALINE SILVA SANTOS

PALAVRAS CHAVE: jardim, paisagismo, imaginários urbanos, vegetação urbana, 
jardins urbanos franceses

A partir de viagem de estudos empreendida à França como parte do projeto 
de pesquisa “Imaginários Urbanos”, apresentam-se primeiras impressões sobre 
jardins observados nas cidades de Saint-Étienne e Lyon.  Deste modo, propõe-se 
um convite para um percurso por espaços livres, em sua maioria públicos, em que 
para além da tipologia, procura-se levar em consideração sensações apreendidas. 

No título deste trabalho, propõe-se “(novo) jardim francês” não quanto a um 
desejo de debater uma teoria do jardim, mas de mostrar algo que seja diferente 
do imaginário do jardim francês disseminado no senso comum, dos parterres 
topiados, da grandiosidade e simetria. Ali, séculos depois do jardim barroco, vê-
se outro tipo de organização que, muitas vezes, remete ao acaso e até mesmo ao 
doméstico. 

Apresentam-se então detalhes encontrados em espaços livres urbanos; projetos 
definidos por paisagistas (como os jardins da École Normale Supérieure de Lyon - 
ENS, campus René Descartes); e também trabalhos vernaculares, feitos por mãos 
não especializadas (como os Jardins Ouvriers des mineurs de Couriot em Saint-
Étienne).
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REFERÊNCIAS

ARNOULD, Paul. Un jardin dans la ville - Quelle biodiversité urbaine pour demain ?, 
Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement, n.12, p. 18-29, 

Figuras 1 e 2: Detalhes de jardins encontrados nos espaços livres 
públicos de Lyon. Fotos: Aline Santos, 2021.

Figuras 5 e 6: Jardins Ouvriers des mineurs de Couriot em Saint-
Étienne. Fotos: Aline Santos, 2021.

Figuras 3 e 4: Jardins da École Normale Supérieure de Lyon - ENS, campus René 
Descartes; projeto do paisagista Gilles Clément em conjunto com Guillaume Geoffroy-
Dechaume. Foto: Aline Santos, 2021.
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2012. Disponível em <http://journals.openedition.org/tem/1436> Acesso em: 22 nov. 
2021. DOI: https://doi.org/10.4000/tem.1436

BATISTA, Desidério; MATOS, Rute Sousa. O Jardim planetário: uma utopia para 
o século XXI? Évora: Várzea da Rainha Impressores, 2013. Disponível em: <https://
dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/10075> Acesso em: 22 de nov. 2021.

DEPEYRE, Michel. Les métamorphoses du “Crassier” ou les ambiguités d’une 
patrimonialisation. In: Ethnographies des pratiques patrimoniales: temporalités, 
territoires, communautés, n.24, julho, 2012. Disponível em: <https://www.
ethnographiques.org/2012/Depeyre>. Acesso em: 22 nov. 2021.

JELEN, Brigitte. Identités culturelles et espaces ouvriers: l’exemple des 
jardiniers immigrés de Saint-Étienne (france). Les Cahiers du Gres, 6(1), 2006, 
p. 77–92. Disponível em: <https://www.erudit.org/en/journals/lcg/2006-v6-n1-
lcg1098/012684ar/> Acesso em: 22 nov 2021. https://doi.org/10.7202/012684ar

LAURIE, Michael. Introducción a la arquitectura del paisaje. Barcelona: Gustavo 
Gili, 1983.

MAIRIE DE SAINT-ÉTIENNE. Un Projet urbain pour construire l’avenir d’un 
territoire: habitat, espace public, équipements, économie. Saint-Étienne: s/ editora, 
2018. Disponível em: <https://fr.calameo.com/read/0005441131b4119eaa674> Acesso 
em: 19 nov. 2021.

PANZINI, Franco. Projetar a natureza: arquitetura da paisagem e dos jardins 
desde as origens até a época contemporânea. São Paulo: Senac, 2013.

SERRÃO, Adriana Veríssimo (Coord.). Filosofia da paisagem: estudos. Lisboa: 
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2013.
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NAIMEE: NARRATIVAS, IMAGINÁRIOS E ARQUITETURA

FEDERICA DE LA BARRERA, LUIZ MIGUEL CESCON

PALAVRAS CHAVE: imaginários, narrativas, procedimentos metodológicos, 
imagens, habitar

O presente trabalho apresenta a pesquisa intitulada “Ensino de Projeto no Curso 
de Arquitetura e Urbanismo: Imaginários, Procedimentos Metodológicos e 
Experimentações” e atividades realizadas em seu domínio desenvolvidas junto 
ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, 
Campus Sede. No curso, o trabalho com imagens, sensíveis ou mentais, se faz 
presente na grande maioria das atividades, principalmente naquelas voltadas à 
concepção de projetos, a pesquisa problematiza a utilização da imagem em sua 
condição passiva.

Há uma enorme gama de possibilidades latentes relacionadas à investigação 
sobre o campo imagético inexploradas nos cursos de Arquitetura e Urbanismo. 
Assim, tendo a imagem como disparadora – de ideias, de sentidos, de formas, 
etc.–, o objetivo principal da pesquisa é a concepção de exercícios didáticos de 
caráter exploratório a serem aplicados nos ambientes de ensino/aprendizagem de 
projeto, entendendo que metodologias desse caráter podem levar o acadêmico 
a concepções autênticas e singulares, pela valorização de suas vivências e 
percepções, somado a uma postura mais crítica frente ao processo de concepção 
de arquiteturas, de cidades e de paisagens.

Nessa perspectiva, este trabalho apresenta duas atividades já realizadas: a primeira 
consiste em um estudo de imagens, com experimentações formais, considerando 
a dimensão simbólica das palavras Controle e Poder e suas relações com o universo 
da arquitetura. A segunda consiste na produção do artigo intitulado “Sobre habitar 
os cursos de arquitetura e urbanismo e construção coletiva de projeto” instigado 
pelas repetidas problemáticas e complexidades relativas ao ensino emergencial 
remoto nas disciplinas de projeto, agora, sem território.

As atividades foram e continuam sendo desenvolvidas dentro do grupo NAIMEE 
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(narrativas, imaginários, experimentações e especializações) paralelamente a 
outras surgidas de diferentes indagações, sempre nucleadas a favor da valorização 
da natureza ativa da imagem, buscando potencializar a prática de projeto e 
contribuir para o aumento da qualidade dos ambientes produzidos por uma 
postura mais crítica frente ao fazer arquitetônico, urbanístico e paisagístico.

REFERÊNCIAS:

ALBERTON, Josicler Orbem. O Lugar da Poética na Docência de Projeto nos Cursos 
de Arquitetura e Urbanismo: Imaginário Social e Educação. 245 p. Tese (Doutorado 
em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal 
de Santa Maria, Santa Maria, 2021.

BACHELARD, Gaston. A Água e os Sonhos. Ensaio sobre a imaginação da matéria. 
2a Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

BACHELARD, Gaston. A Poética do Devaneio. 3a Edição. São Paulo: Martins Fontes, 
2009.

BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. 2a Edição. São Paulo: Martins Fontes, 
2008.

BACHELARD, Gaston. O Ar e os Sonhos. Ensaio sobre a imaginação do movimento. 
2a Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura 
humana. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

CASTORIADIS, Cornelius. A Instituição Imaginária de Sociedade. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1982.

CUNHA, Susana Rangel Vieira da. QUAL O LUGAR DOS MATERIAIS VISUAIS NA 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO? Educ. rev., Belo Horizonte, v.31, n.1, p.69-91, mar. 2015.

GADAMER, Hans- Georg. Verdade e Método. 15a Edição. Petrópolis, RJ: Vozes. 
Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2015.

MALARD, Maria Lúcia. As Aparências em Arquitetura. Belo Horizonte: Editora 
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UFMG, 2006.

MANSKE, Clarissa Squizani. A Construção Imagética de um Fenômeno: O 
Apagamento de um Distrito. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano 
e Regional). Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

MONEO, Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos 
contemporâneos. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

MONTANER, Josep Maria. Do diagrama às experiências, rumo a uma arquitetura 
de ação. São Paulo: Gustavo Gili, 2014.

PALLASMAA, Juhani. A Imagem Corporificada. Imaginação e Imaginário na 
Arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2013.

ROZESTRATEN, Artur Simões. Representações: Imaginário e Tecnologia. 2017. 228p. 
Tese (Livre-docência) – Faculdade de Arquitetura, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017.

SANTOS, Daniele Queiroz dos. Entre montagens e constelações: um estudo 
sobre a mobilidade das imagens. 2017. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da 
Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2017. doi:10.11606/D.16.2018.tde-12122017-154113. Acesso em: 2020-12- 16.
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PROCESSOS: DESENHO E (RE)DESENHO

MARIA ALICE ANDRADE DE CARVALHO

Este resumo apresenta parte do material e experiência de pesquisa realizada pela 
autora em sua dissertação “Olhares de Miralles: a transformação da realidade a 
partir dos princípios criativos de Enric Miralles” (2021). Sabemos da importância 
do desenho tanto para elaboração de projeto como para o ensino da arquitetura, 
no entanto, a experiência do desenho pode também ser aplicada em pesquisa 
aportando um conhecimento experimental e fenomenológico na análise e 
interpretação de projetos. A dissertação citada estuda aspectos e soluções 
projetuais do arquiteto Enric Miralles (1955 – 2000), e inclui um tópico de análise 
empírica chamado (Re)desenho que amplia e explora maneiras distintas de se 
observar e interpretar os objetos de estudo.  

Estudar um objeto arquitetônico através de seus desenhos e 
começar por fazer variações sobre esses mesmos desenhos é 
o fundamento de modelos didáticos baseados simultânea ou 
alternativamente na dialética análise-síntese-análise. (SAINZ, 
1990, p. 70, tradução nossa).

O método aplicado na pesquisa tem caráter interpretativo e experimental, e 
propõe aproximar por meio da prática o processo que deu origem aos desenhos 
de projeto do arquiteto Miralles ao processo dos (re)desenhos realizados pela 
pesquisadora.

PALAVRAS CHAVE: projeto de arquitetura, processo de projeto, croquis, (re)
desenho como método de pesquisa, representação

Figura 1: Croqui do processo de 
Miralles/Pinós (acima à esq.), (re)
desenhos (à dir. e abaixo.)
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REFERÊNCIAS:

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 
2002.

Na pesquisa, desenvolveu-se uma série de desenhos baseados em croquis, e 
aspectos relevantes para o entendimento dos projetos emergiram durante o 
próprio fazer. Relacionado ao tema, Antônio C. Gil ressalta que uma pesquisa 
experimental:

Consiste essencialmente em determinar um objeto de estudo, 
selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as 
formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 
produz no objeto. Trata-se, portanto, de uma pesquisa em que 
o pesquisador é um agente ativo, e não um observador passivo. 
(GIL, 2002, p. 48).

Pode-se dizer, portanto, que o (re)desenho auxiliou na visualização de problemáticas 
e soluções arquitetônicas dos documentos, permitiu uma compreensão mais 
abrangente e completa sobre os projetos e processo das arquiteturas estudadas, 
expandiu a visão sobre determinados objetos, e dúvidas e informações antes não 
claramente compreendidas, esclareceram-se durante o processo de imersão e 
envolvimento da pesquisadora com o objeto.

Fonte: Herrero, 2015. (acima e esq.) e (re)desenhos elaborados por 
Carvalho (2021)
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CARVALHO, Maria Alice Andrade de. Olhares de Miralles: a transformação da 
realidade a partir dos princípios criativos de Enric Miralles. Dissertação de mestrado 
- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo. 
2021.

SAINZ, Jorge.  El dibujo de la arquitectura: Teoría e historia de un linguaje gráfico. 
Madri: NEREA, 1990.
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“ENTRE O BARRACO E O BARRANCO”: ESPAÇOS PARA SER E 
LEMBRAR NAS CIDADES E NA LITERATURA BRASILEIRAS

MARIA CECÍLIA PEREIRA DA ROCHA

PALAVRAS CHAVE: representação, favela, literatura, cidades brasileiras, narrativa

O presente trabalho trata da espacialidade urbana narrada na ficção a partir da 
vivência real, através da obra Becos da Memória (1986) de Conceição Evaristo, 
que conta sobre uma favela que passa pelo processo de remoção. Nele, a autora 
narra diferentes dinâmicas dos espaços e das relações dos moradores, entre si, 
com os espaços de convívio e trabalho dentro da favela, com o restante da cidade, 
entre outros. Acredita-se que nessa obra é possível perceber muitos aspectos da 
habitação autoconstruída no Brasil com um olhar mais atento e sensível, que se 
torna ainda mais forte dado o fato de o livro ser o que Evaristo nomeia Escrevivência, 
que é o ato de colocar a vivência na escrita.

Juntamente a isso, pontua-se aqui alguns aspectos dos estudos sobre memória, 
identidade, escrita e representação. Entende-se que o direito à memória tem forte 
ligação com o direito à cidade como um todo, visto que a possibilidade de lembrar 
fortalece o direito de permanecer e existir; do mesmo modo que o apagamento da 
memória coletiva de um grupo facilita que a esse grupo seja implicada violência, 
visto que esse grupo, em registro, “não existe”.

Não existe possibilidade de memória universal da humanidade: a memória coletiva 
sempre está atrelada a um grupo limitado no tempo e no espaço (HALBWACHS, 
1990, p.86). Desse modo, a memória coletiva contribui para a criação e manutenção 
do sentimento de identidade de um grupo, e permite que ele se coloque em 
contraste e confronto com a história supostamente universal. A memória coletiva 
nacional muitas vezes tem caráter uniformizador e opressor. Contudo, em 
momentos de crise a memória entra em disputa e memórias subterrâneas que 
prosseguem no silêncio afloram (POLLAK, 1992).

Assim, a escrita se manifesta como uma ferramenta de perpetuação da memória 
coletiva, reivindicando a narrativa, marcando o espaço e criando imaginários, 
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dando sentido ao mundo que está ao redor (DALCASTAGNÈ, 2008, p. 216-217).

Segundo Evaristo, Becos da Memória é uma obra feita de memórias que ela 
ficcionalizou a partir das experiências que ela e a família tinham vivido um dia. Em 
toda a narrativa do livro, percebe-se diversos aspectos relacionados às questões de 
memória e identificação, e uma percepção do espaço da favela que transcende e 
se opõe a discursos higienistas normalizados, de forma a entrar em contraste com 
estigmas criados e perpetuados.

REFERÊNCIAS:

CONCEIÇÃO EVARISTO | Escrevivência. [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=QXopKuvxevY&t=587s. Acesso em: 2 dez. 2021.

DALCASTAGNÈ, Regina. Quando o preconceito se faz silêncio: relações raciais na 
literatura brasileira contemporânea. Niterói, Gragoatá, n.24, p. 203-219, 2008.

EVARISTO, Conceição. Becos da Memória. Rio de Janeiro, Editora Pallas, 2017.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Revista dos Tribunais LTDA., 
1990. ISBN 85-7115-038-9.

LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade. 1a. ed. Lisboa: Livraria Letra Livre, 2012. 142 p. 

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992.
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A IMAGEM DO ARQUITETO – DISCURSOS E REPRESENTAÇÕES

JULIANA EIKO HIROKI MILLEN

PALAVRAS CHAVE: imaginário, representações, arquiteto, discurso, ideal
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EM BUSCA DA TECNODIVERSIDADE: 
AÇÕES DO GRUPO DE ESTUDO DOS IMAGINÁRIOS DA TECNOLOGIA 
(GEIST)

JULIANA MICHELLI S. OLIVEIRA, FERNANDO LONGHI, LUÍS FELIPE ABBUD

Esta comunicação tem por objetivo apresentar brevemente as ações desenvolvidas 
no primeiro ano de existência do Grupo de Estudo dos Imaginários da Tecnologia 
(Geist), componente do grupo de pesquisa Representações: Imaginário e 
Tecnologia (RITe), sediado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAUUSP). Tencionando discutir textos sobre filosofia 
e antropologia das técnicas e elaborar metodologias para a investigação dos 
imaginários da tecnologia, durante 2021 o Geist realizou encontros à distância, 
dedicados tanto ao debate de textos (Yuk Hui, André Leroi-Gourhan, Bachelard, 
Simondon, Giselle Beiguelman, André Lemos, Stuart Russell e Peter Norvig), como 
às experimentações. Ao longo do segundo semestre iniciamos uma parceria com 
o LabXP, coordenado pelo prof. Alfredo Goldman, do departamento de Ciência 
da Computação do IME-USP. A partir dessa parceria, o grupo do LabXP começou 
a desenvolver um site, a plataforma iMago, para divulgar os trabalhos do Geist, 
em colaboração com o projeto Imaginários Urbanos. Ao lado disso, projetamos 
a Cidade Instagram,  uma experiência imersiva para visualização com adaptador 
tipo cardboard para smartphone, e desenvolvida em formato de aplicativo livre 
para download, enquanto a primeira de uma série de objetos e espacialidades 
ficcionais elaboradas por nosso braço conceitual e experimental: o Lab_Geist. A 
Cidade Instagram surge da discussão do urbano mediado pelas imagens em um 
cotidiano coordenado pelo digital e pelas tecnologias de inteligência. O artefato 
foi consolidado no Lab_Geist em dois ensaios: o primeiro procurou representar 
graficamente a experiência do espaço digital em duas dimensões; o segundo, 
resolveu formal e esteticamente seus fenômenos porosos, fragmentados e de 
elasticidade temporal. O resultado é uma estrutura em loop, em constante 
movimento, uma espacialidade composta por uma paisagem-outdoor, que procura 
expressar uma hiper-realidade inalcançável de narrativas múltiplas. O exercício 
desdobra-se em questões que vão da biopolítica de Foucault aos fundamentos 

PALAVRAS CHAVE: imaginário, tecnologia, ficção



MESA 2

21

da Inteligência Artificial, fomentando a discussão da cidade contemporânea e a 
maneira com que usamos as novas tecnologias digitais.

Figura 1: Visão geral do projeto 
da Cidade Instagram (Fernando 
Longhi/ Lab_Geist, 2021).
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Figura 2: Primeiros testes do 
aplicativo da Cidade Instagram 
– projeto e desenvolvimento da 
experiência imersiva (Luís Felipe 
Abbud/ Lab_Geist; Lucas Stankus, 
Luiz Gustavo, Rafael Vieira, Tais 
Batuira/ LabXP; 2021).

Figura 3: Projeto da interface de 
usuário do aplicativo open source 
para acesso à experiência imersiva 
em realidade virtual (Luís Felipe 
Abbud/ Lab_Geist, 2021).
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ARQUITETURA, ESCOLA E FORMAÇÃO HUMANA: SOBRE HABITAR 
AS POSSIBILIDADES DA IMAGINAÇÃO

THAÍS CRISTINA WEBER PORT

Este resumo tem como objetivo apresentar o projeto de extensão Arquitetura, Escola 
e Formação Humana: sobre habitar as possibilidades da imaginação, cujo mote 
visa a divulgação da Arquitetura no seu sentido mais amplo, democrático, como 
vestígio da presença (habitar) do ser humano no mundo. Esta ação de extensão 
tem como objetivo problematizar o habitar, o bem-estar e o conforto ambiental no 
ambiente construído, valorizando os processos de imaginação das crianças e de 
seus educadores, suas experiências e vivências espaciais. Através da concepção e 
desenvolvimento de dinâmicas busca-se a interação com professores e estudantes 
de duas escolas de ensino fundamental no Rio Grande do Sul, uma escola situada 
em Santa Maria e outra na cidade de Erechim. Quanto à metodologia, é qualitativa 
e se de organiza a partir das seguintes etapas: (a) estudos de revisão bibliográfica; 
(b) aproximação com as escolas de ensino fundamental participantes; (c) conversas 
e realização dinâmicas de interação com professores e outros agentes das escolas 
participantes; (d) realização de dinâmicas de interação com as crianças das turmas 
selecionadas; (e) análise dos resultados/descobertas experienciadas no campo e 
redação dos relatórios finais. Considerando os processos de democratização dentro 
e fora da Universidade e tendo em vista que, historicamente, o arquiteto e urbanista 
é conhecido como profissional das elites, para o projeto é importante traçar 
estratégias para introduzir a profissão no cotidiano das pessoas, demonstrando 
que a área está voltada ao bem-estar de todos, sem exceções. As ações com as 
crianças partem principalmente de experiências sensoriais, com o objetivo de 
incentivá-las a perceberem atentamente o ambiente que as cercam, a partir dos 
eixos de discussão Planeta, Cidade e Edifício. Como resultados esperados, parte-
se do pressuposto que será possível aprender com as crianças ao valorizar seus 
processos de imaginação, ouvindo o que elas têm a falar sobre Arquitetura, e tudo 
que aflora, naturalmente, do universo infantil.

PALAVRAS CHAVE: arquitetura e urbanismo, escola, experiência estética, 
crianças, formação humana
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METADADOS DESCRITIVOS E A REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA EM 
COLEÇÕES DIGITAIS DE ARTE

WILLIAN DE CARVALHO SILVA

PALAVRAS CHAVE: metadados descritivos, arte, coleção, digital, representação 
temática

Atualmente o acesso às obras de arte têm sido intermediado por imagens digitais. 
Em sites de diferentes instituições de patrimônio cultural e artístico é possível 
notar que as coleções digitais de imagens de arte são cada vez mais comuns. É 
nesse contexto de importantes alterações nas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TICs) que o metadados descritivos, isto é, dados que nos ajudam a 
identificar e a entender outros dados, se estruturam em diferentes padrões para 
representar os objetos de cultura artística e visual. Cabe destacar que tais padrões 
orientam o uso de diferentes propriedades voltadas à representação do assunto. 
Dentre as categorias de metadados, vamos nos concentrar naqueles que são 
usados e aplicados à representação temática de imagens de arte. Em linhas gerais, 
a representação temática centra-se na identificação do assunto vinculado pelas 
imagens. Para isso, diferentes abordagens podem ser adotadas para o processo 
de análise do assunto. Entre essas abordagens, se destaca a do historiador da arte 
Erwin Panofsky que divide a análise da imagem em pré-icnográfico, iconográfico 
e iconológico. A partir desse método de análise autoras como Smite e Shatford 
vão traçar paralelos a categorias como De Genério, De Específico e Sobre no 
campo da Ciência da Informação. Diante disso, o objetivo desta pesquisa consiste 
em analisar como os metadados descritivos dedicados à representação temática 
da informação iconográfica são aplicados aos registros das coleções digitais de 
imagens de arte de instituições como museus de arte e bibliotecas. Para isso, 
adota-se um percurso metodológico que consiste em um estudo exploratório e 
descritivo de cunho qualitativo e quantitativo onde abordamos aspectos centrais 
quanto à representação imagética e demonstramos os principais elementos que 
estão estabelecidos para a representação temática nos padrões de estrutura de 
metadados levantados.
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COMBATE ÀS ZOONOSES NO CONTEXTO DA VIDA URBANA: ENTRE 
EXCLUSÕES E RESISTÊNCIAS

CAROLINA RIBEIRO SIMON

Partindo de uma análise acerca do tratamento dispensado aos animais no contexto 
das transformações urbanas da cidade de São Paulo, com especial atenção às 
práticas vinculadas ao controle das zoonoses, o trabalho apresentado pretende 
lançar uma breve reflexão em relação ao processo de exclusão sofrido pelos animais 
no meio urbano, buscando verificar práticas insurgentes dele decorrentes. Os 
animais tiveram um papel significativo durante o desenvolvimento das cidades 
brasileiras, sendo por muito tempo o principal meio de locomoção e transporte 
utilizado. Acerca das tropas de bestas, Caio Prado entende que sem elas o Brasil 
teria andado “mais devagar ainda que andou” (PRADO JR., 2000). Como parte 
intrínseca do urbano, os animais não escaparam desse campo de disputas que 
se constitui o seu território, e tiveram sua presença negada diante de posturas 
que restringiam sua circulação pelas ruas, sendo que algumas delas inclusive os 
condenaram ao extermínio. Diante do paradoxo da modernidade de São Paulo, 
com amparo das reflexões trazidas pelos estudos pós-coloniais de Dussel (2005) 
e Castro-Gomez (2005), busca-se com a reflexão proposta verificar as posturas 
relacionadas ao combate às zoonoses no espaço urbano, com a intenção de 
investigar o imaginário envolvido no processo e seus rebatimentos na vida urbana. 

PALAVRAS CHAVE: relação humano-animal, urbanismo, animal urbano, 
resistência, imaginário
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ARQUITETURA E IMAGINÁRIO TRÁGICO: FUNDAMENTOS POSSÍVEIS

DIOGO AUGUSTO MONDINI PEREIRA

O campo da arquitetura tem uma visão eminentemente positiva sobre a sua 
própria obra. Nesta percepção, a arquitetura por si só seria capaz de transformar o 
entorno, a cidade e a sociedade, sendo encarada como um objeto essencialmente 
bom.

Um exemplo disto foi o modernismo arquitetônico brasileiro. Arquitetos e 
urbanistas, engajados na modernização desenvolvimentista, concentravam 
esforços e esperanças numa ampla transformação política, econômica e social, 
através de uma operação estética e tecnológica.

Neste mesmo contexto, arquiteto, crítico e historiador se confundiam, refletindo 
de maneira acrítica a visão positiva da arquitetura na historiografia. Esta leitura, 
que ainda parece ser predominante, pode ser entendida como “narrativa épica” da 
arquitetura. Não é difícil encontrar termos como “heróico” e “glorioso” para tratar 
do apogeu do modernismo no Brasil. Mesmo no contexto da ditadura militar nos 
anos 1960 ao início dos anos 1980, prevalecia a visão positiva sobre a arquitetura.

A presente pesquisa de doutorado tenciona construir uma reflexão crítica sobre as 
arquiteturas brasileiras dos anos 1960, 1970 e início dos anos 1980, tendo em vista a 
filosofia do trágico. Note-se que os estudos sobre o trágico avançaram sobre vários 
campos da arte, porém ainda em aberto no campo da arquitetura.

Essa possibilidade de interpretação trágica parte da ideia de “tragédia do 
desenvolvimento”, apresentada por Marshall Berman em seu livro “Tudo que é 
sólido desmancha no ar”. A análise goethiana de Berman, corroborada por Peter 
Szondi pode servir para entender o trágico no contexto brasileiro dos anos 1960 ao 
início dos anos 1980.

PALAVRAS CHAVE: imaginário trágico, tragédia do desenvolvimento
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À esta análise do contexto trágico da modernização brasileira, esta pesquisa 
pretende investigar os reflexos desta possivel condição trágica na produção e no 
discurso arquitetônico dos anos 1960, 1970 e 1980. Para tanto, a pretende analisar as 
operações de projeto, que de certa forma divergem dos anos anteriores ao regime 
militar, através da poética e do imaginário trágico.
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MICROPAISAGENS DO CAMPUS: A UFSM COMO UM LOCAL DE 
AFETIVIDADE E PERTENCIMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO

NATI DE CASTRO FERNANDES, EVELYN ABILDGAARD, VIVIANE DAL-SOUTO 
FRESCURA

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), foi a primeira universidade pública 
e federal instalada numa cidade do interior brasileiro, ou seja, na década de 1960 
existiam apenas as universidades que levavam o nome dos estados da federação. 
Com a criação da universidade possibilitou-se a redemocratização do ensino, 
pesquisa e extensão no interior geográfico do país, movimento pioneiro idealizado 
pelo professor santa-mariense José Mariano da Rocha Filho, que se concretiza até 
os dias de hoje.

O campus sede da UFSM, localizado no bairro Camobi, proporciona diariamente 
aos seus usuários distintas formas de contemplação da paisagem. O espaço é 
marcado pela efemeridade natural e humana, já que o campus possui inúmeros 
recursos e objetos naturais e artificiais, moradores, funcionários, estudantes, 
visitantes, animais e plantas que vão e vêm ou permanecem estáticos ali por 
dezenas de anos.

Ao deslocar-se do seio familiar, como muitos dos mais de 2.000 estudantes 
residentes da Casa do Estudante Universitário (CEU) oriundos de distintos estados 
e nações, encontram no espaço público uma forma de se auto proporcionarem 
momentos de lazer, interação, estreitamento de laços interpessoais e criação de 
novos conceitos de família. O campus acaba se tornando um quintal aberto para 
todos.

Afastado do epicentro urbano e de concreto denso, o campus recebe olhares 
e perspectivas variadas: há quem descubra a cada dia um novo ponto para se 
apaixonar ou quem já não enxerga mais beleza e a simplicidade essencial da 
paisagem. É nessas contradições que se produz o debate de ideias nas conversas 
entre amigos ou até mesmo observando o olhar de um segundo observador.

PALAVRAS CHAVE: micropaisagens, UFSM, afetividade, pertencimento, espaço 
público
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Nos últimos anos, mesmo com os cortes orçamentários, a UFSM ainda busca 
preservar uma gama de espécies vegetativas nativas, principalmente, e, algumas 
espécies exóticas, intervenções artísticas, mobiliários urbanos, edificações, 
recursos naturais diversos e ecossistemas reconstruídos com o árduo trabalho de 
paisagismo desenvolvido pelo Colégio Politécnico, Pró-reitoria de Infraestrutura, 
Jardim Botânico e demais projetos e programas do curso de Arquitetura e 
Urbanismo.

Ao mesmo tempo em que nos sentimos pertencentes a este espaço, imediatamente, 
consciente e inconscientemente surge a necessidade de mantê-lo, zelá-lo e cuidá-
lo. Quem vive no campus se apropria dele através de uma fotografia, construção 
de uma horta, utilizando varais, roda de conversa com os amigos debaixo de uma 
árvore enquanto toma um chimarrão ou tererê e come pipoca, colhendo frutos 
de espécies nativas e até mesmo cuidando dos animais que são frequentemente 
abandonados pelo campus.

De acordo com dados da Green Metric 2020, do University Impact 2019 e do 
Center for World University Rankings (CWUR) 2019, a UFSM é considerada hoje 
uma das universidades mais sustentáveis, inclusivas e importantes do Brasil e do 
mundo, isto porque ela está inserida num contexto ambiental e paisagístico que 
preserva seus bosques e recursos hídricos, alinha a construção dos espaços com 
a preservação do seu entorno, instalação de pistas multiuso que incentivam o uso 
de modais distintos, usinas fotovoltaicas, passeios acessíveis, lâmpadas de LED na 
iluminação pública, posto para carregamento de carros elétricos e muitas outras 
alternativas.

A seguir, serão apresentadas algumas imagens registradas no ano de 2021 durante 
a pandemia da Covid-19, que revelam a diversidade existente no campus em 
termos de formas, cores e texturas e que certamente podem servir de subsídio 
no processo projetivo e criativo que dialogue com essas características locais. As 
imagens estão separadas em três níveis: TEXTURA, OLHAR e URBANO.
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Micropaisagens ao nível TEXTURA. Figura 1: Samambaia da espécie Microgramma squamulosa, 
conhecida popularmente como cipó-cabeludo incrustada ao tronco do pé de uma árvore. Fonte: 
Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 
2: Solo erodido pelas ações da água e do vento ao lado da construção de uma nova rua. Fonte: 
Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 3: 
Colmeia de abelhas no tronco de uma árvore. Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por câmera 
de tablet, imagem registrada em 2021 Figura 4: Piso de concreto hexagonal reutilizado para a 
criação de caminhos que levam à uma das hortas dos moradores da casa do estudante. Fonte: Nati 
Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 5: Rua de 
paralelepípedo da Casa do Estudante Universitário da UFSM (CEU) com acúmulo de terra e folhas. 
Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 
6: Tronco do butiazeiro adulto (Butia capitata), palmeira nativa do Rio Grande do Sul de grande 
relevância para manutenção de ecossistemas locais. Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por 
câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 7: Pequena plantação de “peixinho” (Stachys 
byzantina) em um das hortas da CEU. Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de 
tablet, imagem registrada em 2021; e Figura 8: Parede do Bloco 46 da CEU com revestimento 
arranhado devido ao grande fluxo de transporte de móveis e objetos pelas escadas. Fonte: Nati 
Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021.
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Micropaisagens ao nível OLHAR. Figura 9: Área gramada pelos arredores da CEU II, onde em um 
pequeno espaço é possível observar inúmeras espécies vegetais. Fonte: Nati Castro Fernandes, 
capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 10: Área gramada ressecada 
devido ao longo período de estiagem e ao fundo três nítidas camadas de tons verdes que 
representam, na primeira camada árvores nativas ao longo do córrego, na segunda: pés-de-
plátano (Platanus acerifolia) ao longo da rua e na terceira: pinus (Pinus elliottii) do bosque da 
UFSM. Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 
2021; Figura 11: Canteiro do Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) com grama-amendoim 
(Arachis repens Handro). Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem 
registrada em 2021; Figura 12: Cogumelos que são facilmente encontrados pelo campus. Fonte: 
Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 13: 
Forração vegetal ultrapassando os limites do passeio. Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por 
câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 14: Cacho de frutos do butiazeiro. Fonte: 
Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 15: 
Vista de uma área gramada em aclive. Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de 
tablet, imagem registrada em 2021; Figura 16: Espécies ornamentais cultivadas por morador da 
CEU. Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021; 
e Figura 17: Videira em um pergolado improvisado de bambú construído por morador da CEU. 
Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021.
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Micropaisagens ao nível URBANO. Figura 18: Matilha de cães reunidos em frente ao bloco 46 
bebendo água no poço de água acumulada na calçada. Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada 
por câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 19: Pista multiuso com sombra dos 
pés-de-plátano. Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada 
em 2021; Figura 20: Pista multiuso paralela à Avenida Roraima. Fonte: Nati Castro Fernandes, 
capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 21: Galpões improvisados 
de diferentes materiais atrás dos Blocos 50s da CEU. Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada 
por câmera de tablet, imagem registrada em 2021; Figura 22: Vista da Avenida Roraima, próximo 
ao acesso principal ao campus. Fonte: Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, 
imagem registrada em 2021; e Figura 23: Fusca estacionado na rua da Casa do Estudante.  Fonte: 
Nati Castro Fernandes, capturada por câmera de tablet, imagem registrada em 2021.
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DEVANEIOS POÉTICOS DO HABITAR KAMAIURÁ

RUTH CUIÁ TRONCARELLI

PALAVRAS CHAVE: arquitetura indígena, representação, experimentação, 
imaginário, desenho

Procurou-se no Seminário explorar alguns dos diversos sentidos do habitar 
indígena ligado ao povo Kamaiurá. O habitar segundo Martin Heidegger (1954:2), 
seria um “ser e estar sobre a terra”, ligado à ações temporais, como “de-morar-se”, 
“cultivar”, “cuidar” e “resguardar”. Artur Rozestraten (2019) apresentou o habitar 
como transitando entre os campos da duração, ação e relação, com diversos 
verbos gravitando em torno deles, que se relacionam com o habitar indígena, 
como “reconhecer”, “conhecer”, “ocupar”, “permanecer”, “morar”, “manter”, 
“saber”, “conter”, “guardar”, “cuidar”, pois é na permanência de seus territórios que 
os indígenas podem ser, e assim, habitar. Reconhece-se que o habitar indígena 
não se detém somente sobre o sentido material ligado às habitações e demais 
construções, mas que ele é tectônico, poético, transformador, corpóreo, social, 
mítico, político, sagrado, geométrico, sensível, para citar algumas qualidades 
intrínsecas a ele. 

O habitar indígena alto-xinguano pode ser compreendido também como uma 
“maqueta do cosmo”, um microcosmo do universo, em que cada aldeia e a 
cada território indígena também possuem seus centros de universos próprios 
(MALHANO, 1993).

O universo Kamaiurá é amplo, rico de sentidos, contemplando por exemplo, o 
início do mundo e dos seres, identificado nos mitos; o território com suas matas, 
rios, fauna e flora; o mundo dos espíritos, dos “mama’e”, em que tudo tem um 
“dono” sobrenatural. Assim, ele não é constituído apenas do visível, mas também 
do invisível, em que há uma forte “relação com um mundo de potências 
antropomorfas” (MALHANO, 1993).



MESA 3

39

E esse mundo está em constante transformação, como descreveu Carmen 
Junqueira:

Três ou quatro décadas atrás, quando à noite todos se 
recolhiam às redes, os mitos eram sistematicamente contados 
pelos velhos da casa. A voz solitária prosseguia mesmo depois 
das chamas da fogueira terem se extinguido. Ontem, como 
hoje, a repetição do mito, das cerimônias e rituais relembra 
acontecimentos ancestrais, fortalece a memória, afasta o 
perigo do esquecimento e provavelmente pretende deixar 
às novas gerações uma cópia fiel do que foi transmitido por 
antigos pais e avós. É difícil aquilatar o grau de fidelidade dessa 
cópia. Pois ao longo do tempo mitos são esquecidos, rituais 
sofrem modificações e cerimônias ampliam e diversificam seu 
alcance. Um amplo e variado material etnográfico, de 1945 até 
os dias de hoje, permite registrar mudanças ocorridas, algumas 
delas sem que a comunidade tenha se dado conta: a tonsura 
que os homens faziam no topo da cabeça foi abandonada; a 
localização das redes - a do homem colocada acima e sobre a 
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da mulher - não mais se vê; a cerimônia do Kwaryp passou a ser 
realizada em homenagem a pessoas não indígenas; o propulsor 
de flecha deixou de ser usado no jogo do Jawari; alguns mitos 
coletados por Villas-Bôas não são mais lembrados e junto 
com eles talvez uma centena de outros costumes e narrativas. 
A dinâmica cultural trabalha no sentido de renovar a vida da 
comunidade, dotando-a de novos modelos, novas práticas e 
um novo entendimento do devir (JUNQUEIRA, 2017: 54).
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JARDINS CONTEMPORÂNEOS NOS IMAGINÁRIOS URBANOS

ANA CAROLINA CARMONA RIBEIRO, ARTHUR SIMÕES CAETANO CABRAL, 
LUCIANO GUTIERRES PESSOA, VLADIMIR BARTALINI

Os estudos em andamento sobre “Jardins contemporâneos nos imaginários 
urbanos”, que constituem uma das linhas de pesquisa do projeto mais geral 
denominado “imaginários urbanos”, vêm explorando os quatro eixos investigativos 
expostos no Seminário.

O eixo Imaginários botânicos investiga como, nos países de herança colonial, certas 
plantas participam da configuração dos imaginários urbanos, transformando-se 
em verdadeiros “símbolos vegetais” que ajudam a compreender a formação e as 
configurações das cidades, as disputas e conflitos que nelas se desdobram, em 
uma dialética entre a natureza e a cultura, o real e o imaginado, a vivência dos 
lugares e as imagens criadas para representar estes mesmos lugares.

O eixo Espaços residuais e jardins em potência investiga expressões da vegetação 
ruderal em baldios urbanos. Trata-se de espécies afeitas a condições ambientais 
as menos favoráveis, frequentes em terrenos desprovidos de usos ou intenções de 
proveito. Suas brotações pioneiras e os arranjos por elas formados, em constante 
transformação, manifestam táticas de sobrevivência. Se as plantas são também 
fazedoras de mundo (COCCIA, 2018), o reconhecimento de seus hábitos e interações 
sugere modos de imaginar e fazer jardins.

O eixo Jardim, cidade, cosmos. Imaginários da circularidade busca estruturar 
uma reflexão a respeito do imaginário da circularidade, a princípio implicado tanto 
nos espaços protegidos, habitados e cultivados do jardim e da cidade, como nas 
figurações de totalidade e de ordem contidas na ideia de cosmos. Para tanto, a 
pesquisa explora fontes teóricas do imaginário, especialmente a partir de Gaston 
Bachelard e Carl G. Jung.

PALAVRAS CHAVE: jardinar, curar, o fixo e o movente, metamorfoses, 
ressurgências
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Por fim, o eixo Crítica do jardim contemporâneo baseia-se na produção de 
jardins na contemporaneidade e nas reflexões teóricas relativas a essa produção. 
Questiona-se: o que é jardim hoje? O que é “fazer jardim”? As polaridades natureza 
X cultura, vegetal X máquina, cosmos X caos são insuficientes para responder a 
elas. Trabalha-se então com a hipótese de que é próprio do jardim o “cuidar”, e 
aposta-se nas possibilidades abertas pela aproximação às questões colocadas por 
outras formas de expressão artística.
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IMAGINÁRIO ENTRE TELAS: REVELANDO O INVISÍVEL E REAVALIANDO 
METODOLOGIAS DE ENSINO

ALINE DA SILVA ESCÓRCIO RIBEIRO

Este trabalho propõe a discussão de elementos presentes nas relações de ensino-
aprendizagem em aulas que tratam das representações em Arquitetura e 
Urbanismo para turmas de 1º ano, baseando-se nas experiências de disciplinas 
ministradas no sistema emergencial remoto, em decorrência da pandemia da 
COVID-19, nos anos de 2020 e 2021. Tais elementos foram identificados a partir da 
prática como docente na disciplina de “Plástica”, em uma instituição de ensino 
superior particular, e da condição de estagiária PAE na disciplina de “Geometria 
Aplicada à Produção Arquitetônica”, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, ministrada pelo professor doutor Artur Rozestraten e 
pela professora doutora Mayumi Hirye, durante o primeiro semestre de 2021.

As reflexões geradas partem de questões já existentes em estudos sobre 
ensino e aprendizagem, mas cuja necessidade de investigação ainda se mostra 
fundamental para a elaboração de metodologias favoráveis ao desenvolvimento 
de competências e habilidades para a prática profissional. Além disso, essas 
reflexões consideram pontos importantes da relação de ensino-aprendizagem, 
explorados de forma limitada até então, mas que foram colocados em evidência 
diante da necessidade de distanciamento físico e de adequações para as aulas 
remotas, como o caso das condições particulares de trabalho e estudo dos corpos 
docente e discente em suas residências.

Dessa forma, são abordados: o Imaginário, evocando os afetos, as memórias e a 
construção identitária individual e coletiva; a Desconstrução/Reconstrução, como 
processos necessários à compreensão de novas linguagens; a Autonomia, que 
considera a capacidade de aprendizagem a partir da ação sobre conhecimentos 
pré-existentes; e o Processo, como ferramenta de autoconsciência sobre as 
capacidades e o tempo de cada um para a execução de atividades.

PALAVRAS CHAVE: ensino e aprendizagem, imaginários da sala de aula, 
docência universitária, metodologia de ensino, representações em aula
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O TEMPLO DE HERA EM AGRIGENTO E A SUA CONCEPÇÃO 
ARQUITETÔNICA DÓRICA

CLAUDIO WALTER GOMEZ DUARTE

Esta comunicação tem por objetivo propor uma pesquisa, e se utiliza da análise 
do templo de Hera para exemplificar a proposta. A pesquisa pretende trazer a 
público uma tese originalmente escrita em alemão e defendida em 1934 pelo 
arqueólogo Hans Riemann. O assunto é a arquitetura dos templos gregos, mais 
precisamente: “Sobre o templo períptero grego – a sua concepção de planta e seu 
desenvolvimento até o final do século V”. Por se tratar de uma obra de referência, 
pretendemos levar esta proposta a entidades de fomento à pesquisa, bem como, 
a órgãos de cultura que possam vir se interessar pelo tema. Em poucas palavras a 
pesquisa pretende: coletar dados biográficos sobre o autor, traduzir o texto para o 
português, comentar todas as análises apresentadas por Hans Riemann em seu 
texto e ilustrar a obra com desenhos de arquitetura, pois vale observar que o texto 
não traz nenhuma ilustração.

Algumas palavras sobre o Templo de Hera-Lacínia, Agrigento, ca. 455 a.C. Agrigento 
está situada na costa centro sul da Sicília, Itália. Foi fundada por Gela e Rhodes em 
580 a.C. e destruída mais tarde pelos Cartagineses em 405 a.C. Embora chamado 
de templo de Hera-Lacínia, a divindade à qual foi dedicado é ainda desconhecida e 
por isso é arbitrariamente denominado como Templo D. Não há vestígios da base 
de uma imagem de culto para este templo, e nem as fontes históricas e nem os 
achados arqueológicos forneceram pistas sobre a sua divindade cultuada. Trata-
se de um templo dórico de 6x13 colunas, com a planta organizada em pronaos, 
cela sem colunata interna e opistódomo. Sua crepidoma possuí 4 degraus em vez 
de 3, e sua planta foi concebida pelo ajuste simétrico da cela dentro da colunata.

Algumas aproximações, em porcentagem, sobre o Templo de Hera-Lacínia em 
Agrigento para aferir as análises de Riemann.

PALAVRAS CHAVE: templos gregos, templos dóricos, proporções, módulos, 
intercolúnio
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Banco de dados de Dieter Mertens 1984 (metros e pés)

Em (%) as aproximações de Riemann

Pé (Riemann): 296 mm = 0,296 m

Eutintério: 19,74x40,94 => 66,689x138,310 (Pés) Riemann não trata do eutintério

Estilóbato: 16,93x38,13 => 57,195x128,817 (Pés) => 99,659x100,142 (%)

Comp. axial: 15,415x36,73 => 52,077x124,087 (Pés) => 99,852x99,929 (%)

Cela: 9,883x28,545 => 33,388x96,435 (Pés) => 95,842x97,474 (%)

Diâmetro inf. da coluna: 1,375 => 4,645 (Pés) Riemann não trata do eutintério

Intercolúnio frontal normal: 3,155 => 10,658 (Pés) => 98,517 (%)

Intercolúnio frontal angular: 2,975 => 10,050 (Pés) => 101,990 (%)

Intercolúnio lateral normal: 3,072 => 10,378 (Pés) => 99,971 (%)

Intercolúnio lateral angular: 3,005 => 10,152 (Pés) => 99,734 (%)
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WEB E LUGARES: UM ESTUDO SOBRE O “ESTADO DA ARTE” 
QUANTO À CONTRIBUIÇÃO FOTOGRÁFICA PARA OS IMAGINÁRIOS 
PAULISTANOS

GUILHERME KENJI CHINOQUE RIBEIRO

A pesquisa investiga a contribuição das imagens fotográficas digitais e 
digitalizadas disponíveis na Internet para a formação do imaginário paulistano 
neste período pandêmico. São consideradas  imagens fotográficas provenientes 
de instituições públicas e privadas online e também de coleções e/ou conjuntos 
de imagens oriundos de iniciativas não-institucionais baseadas em websites 
próprios e/ou redes sociais (Instagram e Facebook). Pretende-se investigar com 
especial atenção a contribuição das imagens ditas “periféricas”, não-institucionais 
e/ou contra-hegemônicas, na produção do imaginário fotográfico recente da 
cidade de São Paulo - notadamente durante a Pandemia de Covid-19 -, visando 
entender como iniciativas Web e ações coletivas transformadoras pontuais, locais, 
podem ser referenciais para uma eventual transformação do entendimento da 
totalidade e das especificidades locais da metrópole paulista. Esta pesquisa busca 
delinear o “estado da arte” das interações Web de tais produções fotográficas, 
analisando e interpretando suas transformações recentes, suas contribuições, 
convergências, divergências e conflitos na construção de imagerias (conjuntos 
de imagens sensíveis) e de imaginários relativos aos paradoxos que se formam 
entre a abstração de uma totalidade e a condição concreta das particularidades, 
com o intuito de estimular entendimentos e compreensões mais próximas 
às parcialidades e fragmentações características de São Paulo. No mais, esta 
pesquisa se integra ao projeto de pesquisa “Imaginários Urbanos: perspectivas 
comparativas, experimentos e intercâmbios entre as metrópoles de Lyon/Saint-
Étienne e São Paulo” - Acordos de Cooperação FAPESP/Université de Lyon - Auxílio 
Regular (2020/06258-3), integrando e contribuindo diretamente com a linha 
dedicada ao estudo  de iniciativas fotográficas na Web em São Paulo.

PALAVRAS CHAVE: fotografia, acervos, georreferenciamento, coletivos, web
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A CONSTRUÇÃO E O APAGAMENTO DE IMAGENS E DE IMAGINÁRIOS 
URBANOS: ASPECTOS CONTEMPORÂNEOS DA PRODUÇÃO DE 
GRAFITE NA CIDADE DE SÃO PAULO

LORENA AVALLONE MENDONÇA

São Paulo é  referência mundial na arte do grafite. A pesquisa, assim, busca investigar 
a produção de imagens da arte urbana na capital, com enfoque especial no grafite 
e em suas contribuições ao imaginário urbano. Para isso, o período estudado vai 
de 2017 a 2021. Ao enxergar a cidade como fruto da produção de diversas imagens 
e discursos, percebemos a potência da arte urbana como um meio de expressão 
e comunicação sobre a experiência de habitá-la. Nos últimos anos, inúmeros 
questionamentos e ações, hegemônicos ou não, levantaram debates sobre o 
papel do grafite e seu impacto no imaginário das cidades, sobretudo, a partir da 
criação do Programa Cidade Linda e seus desdobramentos, como o Museu de 
Arte de Rua de São Paulo (MAR) e o grafitódromo. As visões contraditórias e sobre 
essas manifestações, a busca pela conciliação entre o poder público e coletivos e os 
impactos desse fenômeno no ordenamento das cidades são fundamentais para o 
estudo. Esta pesquisa se relaciona de forma complementar ao projeto de pesquisa 
“Imaginários Urbanos: perspectivas comparativas, experimentos e intercâmbios 
entre as metrópoles de Lyon/SaintÉtienne e São Paulo” - Acordos de Cooperação 
FAPESP/Université de Lyon - Auxílio Regular (2020/06258-3), integrando e 
contribuindo diretamente com a linha dedicada ao estudo comparativo de 
iniciativas visuais, imagéticas/iconográficas entre Lyon/Saint-Étienne e São Paulo.

PALAVRAS CHAVE: grafite, imagens, imaginários urbanos, cidade linda, 
grafitódromo
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ELUCIDÁRIO.ART: PLATAFORMA DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO DE 
ACERVOS E COLEÇÕES MUSEOLÓGICAS

HENRIQUE GODINHO LOPES COSTA

O Elucidário.art é um Sistema de Gestão de Coleções desenvolvido em 2019 para 
abrigar e divulgar a coleção de artes da Casa Museu Ema Klabin disponível em 
https://emaklabin.org.br/explore. Esta pesquisa busca aprofundar os estudos na 
Ciência da Informação para mapear os requisitos de gestão e divulgação de uma 
coleção de artes com foco na interoperabilidade proposta pela Web Semântica e 
Linked Data. A pesquisa busca, também, compreender como os museus no Brasil 
e no mundo estão lidando com a preservação e manutenção da documentação 
museológica na sociedade da informação. A metodologia da pesquisa consiste 
em realizar o mapeamento de tesauros e vocabulários controlados, junto com a 
modelagem e representação de dados em diagramas UML (Unified  Modeling 
Language).  A revisão de literatura será realizada em quatro eixos temáticos: no eixo 
epistemológico iremos delimitar o problema dentro da Ciência da Informação e 
compreender quais são as práticas decoloniais e de justiça epistêmica que permeiam 
a pesquisa; no eixo conceitual, buscaremos referências sobre interoperabilidade 
de sistemas na organização do conhecimento; no eixo normativo apresentaremos 
as normas e práticas recomendadas para a documentação museológica; e por fim 
o quarto eixo que utiliza de referências da arquitetura e design de software para 
delimitar qual paradigma de programação será utilizado no desenvolvimento 
do Elucidário.art, e apresenta, também, a metodologia de desenvolvimento da 
aplicação.

PALAVRAS CHAVE: sistema de gestão de coleções, organização do 
conhecimento, representação da informação, casa Museu Ema Klabin
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O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA ARQUITETURA NA SEGUNDA 
METADE DO SÉCULO XVIII: REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS E 
TRIDIMENSIONAIS EM MINAS GERAIS

RODRIGO LUIZ MINOT GUTIERREZ

PALAVRAS CHAVE: representações da Arquitetura, processo de projeto, 
Arquitetura luso-brasileira, visualização da informação, Arquitetura religiosa, 
Antropologia tecnológica

A pesquisa se baseia no estudo de um desenho de arquitetura associado à 
produção da arquitetura colonial brasileira do século XVIII em Minas Gerais. Trata-
se de uma única prancha, chamada de “risco” à época de sua elaboração, em que 
se vê figurada parte da fachada de uma igreja com devoção à São Francisco de 
Assis. Este desenho é relacionado com a Igreja de mesma devoção da cidade de 
São João del Rei-MG desde a sua descoberta no arquivo da Biblioteca Nacional 
por volta de 1940 na sessão de estampas.

Toda a coleta de dados foi realizada entre 2016 e 2019 durante visitas à acervos 
em que se encontram arquivados os documentos originais ou os registros sobre 
trâmites relevantes para elucidar aspectos importantes sobre o objeto. Os principais 
acervos pesquisados foram: Biblioteca Nacional - RJ, Arquivo Central do IPHAN-RJ, 
Museu da Inconfidência – MG e Escritório Paroquial da Igreja São Francisco de 
Assis de São João del Rei – MG.

Como recurso de análise comparativa entre o objeto e a arquitetura edificada 
foram realizadas várias documentações, usando técnicas complementares, 
incluindo procedimentos de digitalização tridimensional como: fotogrametria e 
escaneamento a laser, se tratando de procedimentos inéditos naquela edificação. 
Parte dos trabalhos se deram em parceria com pesquisadores da Universidade de 
Florença em 2018.

Em 1951 Lucio Costa publica pelo DPHAN a atribuição de autoria do risco ao 
famoso Aleijadinho e sendo o único trabalho que se dedicou a estudar o objeto até 
hoje, foi um de nossos interlocutores mais presentes no trabalho. Não tendo sido 
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revisado de forma aprofundada, esse trabalho foi fartamente replicado e aceito 
como fundamentação incontestável acerca do objeto de estudo.

Os trabalhos de justaposição do risco à igreja edificada evidenciam diferenças 
relevantes, e que a historiografia acabou por menosprezar, e por falta de análises 
mais acurada deixou de colocar questões relevantes, mais amplas que o debate 
de atribuições de autoria, muito debatido desde então. O objeto de estudo nos 
permite, então, refletir sobre a circulação dos saberes e modelos na produção da 
arquitetura no século XVIII em Minas Gerais.
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LÉO DE JUDÁ BARBOSA E A OUSADIA BRUTALISTA NA LONDRINA 
ENTRE 1970 E 1990

TEBA SILVA YLLANA

Projeto de pesquisa iniciado em 8 de outubro de 2021, que tem como objetivo 
principal o estudo das obras do arquiteto mineiro, radicado em Londrina, Léo de 
Judá Barbosa (1937-2013), resgatando seu papel como arquiteto e secretário de 
obras e planejamento do município. 

Léo de Judá Barbosa natural de Belo Horizonte, veio para o Paraná devido ao golpe 
militar de 1964, chega primeiro em Maringá, em 1967, seguindo para Londrina em 
1969. 

Como arquiteto, suas obras possuem ousadas estruturas de concreto armado 
aparente demonstrando um profundo conhecimento das potencialidades deste 
material que resultaram em obras de evidente perfil Brutalista, bastante ousadas 
para a realidade londrinense da época.

Sua volumetria, combinada a uma implantação peculiar resultaram em forte 
identidade e poética que marcam a paisagem urbana até os dias atuais. As obras 
de maior destaque são: Ginásio de Esportes Prof. Darci Cortês – “Moringão”, 1972; 
Clínica Feminina de Ginecologia e Obstetrícia, 1973; Clínica de Endocrinologia e 
Nutrição, 1977; Farmácia Vale Verde, 1985.

Léo de Judá Barbosa também atuou na política pública, como Secretário de Obras, 
entre 1969 e 1973 e de Planejamento, de 1977 a 1982 e de 1989 a 1992, realizando 
importante trabalho de estruturação da paisagem urbana londrinense. De visão 
futurista, via a necessidade da cidade desenvolver um complexo cultural e de lazer 
e foi um dos responsáveis pela vinda Burle Marx e Oscar Niemeyer que projetaram 
obras que colocaram Londrina no cenário do urbanismo nacional, como o Lago 
Igapó e a rodoviária.

PALAVRAS CHAVE: Léo de Judá Barbosa, memória arquitetônica londrinense, 
brutalismo, patrimônio arquitetônico
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Léo de Judá Barbosa faleceu aos 73 anos, em 2013.

Esta pesquisa se justifica não apenas devido à importância histórica da obra 
deste arquiteto para Londrina, como também contextualiza os trabalhos aqui 
desenvolvidos por Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx, vinculando a produção 
arquitetônica da cidade ao movimento nacional da Arquitetura Moderna.

Do ponto de vista do Patrimônio, a preservação da memória da arquitetura de 
Léo de Judá Barbosa se faz relevante, uma vez que há poucos trabalhos sobre a 
trajetória arquitetônica dos arquitetos pioneiros da cidade e do contexto em que 
essas obras foram produzidas.

Participação Discente: Gustavo Rangel de Grandis, Paulo Cesar Carrasco 
Chiconello e Yasmin Cristina Miranda.
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CONSTRUÇÃO COLETIVA E SUSTENTÁVEL DE TECNOLOGIAS DE 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA  SMART HOMES

VINÍCIUS JULIANI PEREIRA

Vivemos um momento em que as interfaces eletrônicas deixam de ter um 
comportamento inanimado e começam a interagir com se estivessem conscientes. 
A discussão especulativa sobre a criação de artefatos “inteligentes” desloca-se para 
a forma como a sua presença modificará nossas relações sociais e ambientais.

Este resumo tem como objetivo apresentar brevemente o plano de investigação 
que pretende-se desenvolver durante uma pesquisa de doutorado sobre práticas 
de projeto coletivas e socialmente responsáveis que visam a criação e validação de 
tecnologias de Inteligência Artificial (IA) para smart homes. Para imprescindível que, 
na busca por formas sustentáveis de interagir com as tecnologias inteligentes, seja 
destacado que os artefactos tecnológicos possuem mais camadas de significado 
do que as de simples extensões mecânicas do corpo humano. 

Baseando-se tanto em dados qualitativos como quantitativos, a abordagem 
prática pretendida desta investigação irá configurar um processo participativo, no 
qual as pessoas afetadas não só serão inquiridas mas também capacitadas como 
co-designers da sua própria realidade sócio-técnica, despertando valores sociais e 
requisitos básicos a serem cumpridos pelas tecnologias de smart homes.

Os métodos participativos serão implementados em workshops entre usuários 
e stakeholders, onde os grupos afetados poderão falar sobre as necessidades 
primárias uns dos outros. As sessões de discussão poderão, então, evoluir para um 
plano de investigação através da concepção de projeto, empregando ferramentas 
e métodos próprios das disciplinas de criação, na tentativa de reduzir a influência 
de perspectivas sociais tendenciosas.

A utilização de diferentes técnicas de representação visual durante os workshops 

PALAVRAS CHAVE: explainable AI, Human-AI interaction, Co-design, Smart-
homes, Affordances
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pode tornar o processo de investigação mais inteligível para os agentes não-
técnicos (como os usuários), favorecendo uma colaboração especulativa e crítica 
que vise o co-design de uma desejável  futura realidade técnica.

O processo qualitativo derivado da construção, apresentação e discussão 
realizadas nos workshops, será sintetizado de maneira visual, e junto com a 
revisão bibliográfica, formará com um quadro conceitual capaz de fornecer um 
conjunto claro de orientações para o desenho de uma transição sociotécnica para 
o desenvolvimento mais responsável dos das tecnologias de smart homes. Os 
resultados poderão ser apresentados a especialistas para refinamento e validação, 
pavimentando uma futura implementação das soluções descritas.
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