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Ementa
Esta disciplina de Seminário de Tese 1 tem como propósito, a reflexão interdisciplinar sobre
temas relacionados aos projetos de investigação dos candidatos aprovados para este
Programa de Doutorado. Tem como foco a revisão da questão central, dos vários projetos de
pesquisa, à luz de dois paradigmas: ordem e caos.
A ideia é explorar a interdisciplinaridade como estratégia para expor conteúdos cujo
enfoque setorial, frequentemente, oculta. Pensar a cidade ora “em construção” a partir do
homem ora a despeito deste, a partir das contribuições de perspectivas distintas, e refletir
sobre as suas repercussões na pesquisa.
Dentre os autores selecionados destaca-se a geógrafa Doreen Massey (2009), o
arquiteto Bernardo Secchi (2009), o economista François Ascher (2009), a socióloga Hannah
Arendt e o filósofo Byung Chul Han.
Na impossibilidade de um curso “sob medida”, optou-se por esse caminho tendo em vista a
sua afinidade com premissas filosóficas (éticas), nem sempre explicitadas pelos candidatos
em suas propostas. Constitui estratégia deste programa a promoção do intercâmbio de
experiências e conhecimentos entre os alunos.

Objetivos
a) Reflexão e discussão das questões centrais definidos nos vários projetos de pesquisa.
b) Aprofundamento sobre os caminhos de pesquisa propostos nos projetos à luz dos dois
paradigmas selecionados.
c) Apresentação e discussão dos projetos de tese com as questões centrais revisadas.

Sequência de aulas
1) Introdução `a disciplina; apresentação da bibliografia; apresentação da função da razão;
organização do calendário de apresentação dos projetos de tese dos alunos e dos textos dos
autores a serem estudados.
2) Pensando cidade a partir de dois paradigmas - ordem e caos; início das apresentações dos
projetos de teses dos alunos.
3) Apresentação e discussão de textos de autores selecionados, a partir de resenhas
elaboradas pelos alunos; continuação das apresentações dos projetos de teses.
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4) Apresentação e discussão de textos de autores selecionados, a partir de resenhas
elaboradas pelos alunos; continuação das apresentações dos projetos de teses
5) Apresentação e discussão de textos de autores selecionados, a partir de resenhas
elaboradas pelos alunos; continuação das apresentações dos projetos de teses
6) Revendo projetos de pesquisa e estabilizando conceitos
7) Apresentação do trabalho final

Avaliação
A avaliação abrangerá apresentações dos textos dos autores selecionados, e as resenhas,
juntamente com a revisão da questão central de cada projeto de tese.
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OBSERVAÇÃO: ao longo do curso, outros títulos poderão surgir, bem como textos retirados
de periódicos e anais de congressos e seminários.
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