
Sistema de Equipamentos Coletivos e Espaços Públicos
O presente projeto de pesquisa se origina na proposta do concurso de entrada na

UFSJ e se propõe como estrutural e estruturante, numa articulação entre

ensino-pesquisa-extensão, junto ao Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes

Aplicadas (DAUAP). Se articula com as linhas de pesquisa do Grupo A.T.A.-UFSJ e com

outros grupos, convênios e projetos, e atua em inter- relação com a produção do PIPAUS-

UFSJ desde sua fundação, e também em parceria ao Grupo de Pesquisa MALOCA-UNILA.

Por meio desse projeto procura-se criar pontes entre os debates acadêmicos e práticos que

ocorrem em distintos campos e âmbitos locais (Universidade Federal, da cidade de São

João del-Rei) e regionais ( Região do Campo das Vertentes, Sudeste Brasileiro, América

Latina, SUL-SUL; SUL-NORTE) especialmente relacionados com as diferentes questões dos

equipamentos coletivos.

Atualmente com foco na educação (cidade-escola) e em espacialidades e noções

relativas ao urbano e ao público, através de análises, mapeamentos e inventariação, o

projeto propõe a realização de investigações acerca do urbano face suas infra-estruturas e

equipamentos, analisando-os como sistema que integra e articula ações e objetos (espaços

e tempos) através de instrumentos e categorias analíticas como tipo, modo e campo, o

público e o privado.

O foco da pesquisa está tanto no estudo da morfologia urbana (escalas, formas,

qualidades e quantidades), assim como nas ações e nos modos de se atuar. Busca-se

desenvolver análises, estudos, outras práticas e projetos relacionados ao urbano. Os

autores e teorias que podem orientar e sustentar tal debate podem ser localizados em

diferentes campos do conhecimento, tanto científico quanto popular, e estruturam suas

bases na ação e nos espaços do humano. Sendo, portanto, fundamentadas por teorias de

diferentes áreas como: planejamento urbano e regional, arquitetura e urbanismo, geografia,

sociologia, antropologia, artes, economia, política e ecologia.

Os produtos gerados por este projeto de pesquisa estão em diferentes frentes e

escalas do urbano, desde o projeto até atingir a noção de planejamento (através de ações,

cartografias/ mapeamentos, programas e propostas de análises/estudos e/ou projetos e

planos).
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