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Ementa:
O Seminário de Tese tem, como propósito, a reflexão interdisciplinar sobre temas
relacionados aos projetos de investigação dos candidatos aprovados para este Programa de
Doutorado. Na impossibilidade de um curso “sob medida”, optou-se por começar o programa
pelo debate interdisciplinar tendo em vista favorecer a possibilidade do intercâmbio de
experiências e conhecimentos entre os participantes do programa. Tem como foco a revisão
da questão central dos vários projetos de pesquisa.
Objetivos Seminário de Tese
a) Reflexão e discussão das questões centrais definidos nos vários projetos de pesquisa.
b) Aprofundamento sobre as consequencias sobre os caminhos de pesquisa propostos nos
projetos.
c) Apresentação e discussão dos projetos de tese revisados para desenvolvimento da tese e
eventual submissão para bolsa sanduiche.
Plano do curso
O curso tratará da cidade como continente-síntese (de múltiplos conteúdos) a partir
das contribuições de alguns filósofos, cientistas e artistas, e na repercussão destes na cultura
urbana e no desenho urbano. Pensar a cidade ora “em construção” a partir do homem ora a
despeito deste.
Foram selecionados autores voltados para os debates transversais. Trataremos das
possíveis interrelações com frequência subjacentes aos temas dos projetos de tese. A ideia é
explorar a interdisciplinaridade como estratégia para expor conteúdos que o enfoque setorial
em geral oculta. Escolhi três grandes temas, pressupondo a abrangência afim com o referido
propósito - o espaço, a cidade e o urbanismo. Os autores selecionados têm formação original
em distintas disciplinas: a geógrafa Doreen Massey (2009), o arquiteto Bernardo Secchi (2009)
e o economista François Ascher (2009), e sociólogos Hannah Arendt e Henri Lefebvre.
Seqüência de aulas
1)
2)
3)
4)

Introdução `a disciplina: pensando cidade a partir de dois paradigmas - ordem e caos
Apresentação dos vários projetos de tese dos alunos.
Apresentação dos vários projetos de tese dos alunos
Apresentações dos alunos sobre as contribuições de autores selecionados começando
por Arthur North Whitehead, seguidas de debates
5) Hannah Arendt (2 aulas)
6) Bernardo Secchi (1 aula)
7) Doreen Massey (2 aulas)
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8) François Ascher (1 aula)
9) Byung Chul Han (2 aulas)
10) Revendo projetos e estabilizando conceitos
11) Trabalho final

Avaliação
Será feita através dos seminários de textos e elaboração de um curto ensaio revendo a
questão central.
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OBSERVAÇÃO: ao longo do curso, outros títulos poderão surgir, bem como textos retirados
de revistas e anais de congressos e seminários.
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