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PLANO DE ENSINO 

 

Unidade Universitária: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

 
 

Programa de Pós-Graduação: Arquitetura e Urbanismo  

Curso: 
 Mestrado Acadêmico  Mestrado Profissional  Doutorado  

 

 

Disciplina:  

Cidade, Arquitetura e uso público do espaço 
 

Professor (es):  

Maria Isabel Villac 

 

Carga horária:  

48 hs/aula  
Créditos  Obrigatória 

 Optativa 
 Eletiva 

Ementa:  

Novas realidades de uso efetivo das estruturas urbanas e da relação simbólica de 
transversalidades culturais. Apropriações do espaço urbano e suas cartografias para o projeto. 
Percepção de novas práticas urbanas enquanto ações corporais e sociais. Arquiteturas e 
espaços, sua identidade particular e potencial, no estabelecimento de padrões de urbanidade e 
acolhimento de diferenças. 
 
 
Conteúdo Programático: 

Discussão conceitual: poéticas de uso e apropriação. 
Registros Cartográficos da pluralidade das expressões culturais e significativas da sociedade na 
vida cotidiana permite destacar a polissemia e a polifonia da vida urbana. 
Referências da arte e da arquitetura: Projetos que colocam grande estoque na poética do uso e 
apropriação na produção de significado. Projetos que trabalham com vestígios de utilização, que 
concebem o uso como pátina, ao invés de desgaste. Projetos que, fora da dicotomia público-
privado, criam novos mundos coletivos, novos “commons”. Projetos que, em sua concepção, 
incorporam possibilidades de uso condicionadas pelas mudanças no caráter público ou privado 
de um espaço, sua acessibilidade, visibilidade, etc. Projetos que concebem o uso como um 
processo de aprendizagem a ser explorado em conjunto com os usuários e que podem colaborar 
para uma mudança de significado da arquitetura do edifício e da cidade. Práticas que exibem 
uma percepção aguçada do possível impacto positivo ou negativo da intervenção artística, 
urbana ou arquitetônica, e incorporam essa reflexão ao projeto.  

 

Critério de Avaliação 

Avaliação individual do aluno, envolvendo sua participação em sala de aula, o desenvolvimento 
progressivo a finalização do artigo considerando a apreensão da temática do curso.      
 

http://www.mackenzie.br/
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