
 

Disciplina: 
FAP 702 / 802 – REPRESENTAÇÕES DAS CATEGORIAS DOS SISTEMAS DE 
ESPAÇO LIVRE. 

Prof. Responsável: Maria Angela Dias 
Ementa: 
Caracterizar os espaços livres urbanos que fazem parte da rede de circulação, utilizados exclusivamente pelos 
pedestres, e que são construídos (escadas, rampas, passarelas, planos inclinados etc,); observar suas diferentes 
formas de representação, das simbólicas aos modelos digitais, aliando duas áreas de interesse: a observação e 
representação da forma dos lugares e sua função no sistema de espaço livre. 
Objetivos: 
A disciplina objetiva refletir sobre o sistema de espaços livres do Estado do Rio de Janeiro observando-o nas diferentes 
formas de representações e o analisando a luz dos conceitos e dos critérios de categorização desenvolvidos e 
utilizados pelo Grupo de Pesquisa SEL-RJ.  
Objetiva também articular diferentes experiências das professoras responsáveis, de convidados externos e dos alunos 
nas diferentes atividades propostas, somando experiências e avançando no campo da pesquisa do Grupo SEL-RJ. 
Nesta disciplina nos dedicaremos a estudar uma mínima parcela deste sistema – os espaços livres urbanos que fazem 
parte da complexa rede de circulação, exclusivamente utilizados pelos pedestres e que são construídos, tais como: 
escadas, rampas, passarelas, planos inclinados etc. 
Busca-se entender essas estruturas de conexões através de diferentes formas de representação, das simbólicas aos 
modelos digitais, aliando deste modo duas áreas de interesse dos professores pesquisadores e expandindo a 
compreensão para além da função de parte desse sistema de espaço livre. 
Avaliação: 
A disciplina é avaliada em duas etapas: avaliações parciais, respectivas aos seminários 1, 2 e 3 e avaliação final 
respectiva à monografia/artigo. As avaliações parciais equivalem a 45% do conceito final e a monografia/artigo a 55%. 
Programa: 
Aula Tema 

1ª 
Aula expositiva  
Apresentação da disciplina 
Sistema de Espaço Livre – Conceito e Categorização 

2ª 
Aula expositiva 
Apresentação das categorias de objeto de estudo – as conexões em diferentes níveis para os pedestres na 
Cidade do Rio de Janeiro 

3ª 

Aula expositiva 
As formas de representação do espaço livre urbano nas cidades modernas – literatura, música, fotografia, 
filmografia, modelos, pintura, desenho etc 

Desenvolvimento de exercício de representação 
4ª Seminário 1: Leituras 

5ª 
Aula prática 
Visita de campo: conceitos e representações de diferentes conexões 

6ª Seminário 2: Relatório da visita de campo 

7ª 
Palestra: A importância das conexões em favelas  
Debate 

8ª 
Palestra: A importância das conexões em vias estruturais e arteriais 
Debate 

9ª Seminário 3: Apresentação dos estudos de caso 
10ª Apresentação e entrega das monografias/artigos 
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