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OFICINA 4: Novos Rumos da Água: hidrografia e descentralização

Professor: Luiz Felipe Leal

Trilha: Políticas públicas

Carga-horária: 10 horas/aula

Breve currículo: Mestre em Arquitetura e Urbanismo (NPGAU – UFMG) com experiências
extensionistas e investigativas por meio de trabalhos de assessoria/assistência técnica à
Ocupações Urbanas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Graduado em Arquitetura e
Urbanismo (PUC-Minas) com formação ligada ao Escritório de Integração, espaço de
pesquisa e extensão com trajetória de projetos e parcerias com movimentos de luta por
habitação. Vinculado à Associação Arquitetas Sem Fronteiras (ASF – Brasil), que promove
ações articuladas com movimentos sociais urbanos e rurais e outros coletivos, buscando
induzir debates e ações acerca da concepção dos assentamentos geossuportados.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7961452625906051

Servidor(a) Público(a) do Executivo Estadual: Não

Período de realização: 16, 18, 21, 23 e 25 de novembro

Modalidade (se presencial ou híbrido): Presencial

Pré-requisitos exigidos para matrícula: Não é necessário

Ementa: Nesta oficina propomos olhar para as águas urbanas de forma sistêmica para pensar

o modelo de urbanização que temos desenvolvido até aqui. Porque os processos de

urbanização de grandes cidades em todo mundo, mesmo entre culturas muito diferentes,

buscam “esconder” suas águas? A bacia hidrográfica pode ser entendida como a unidade

territorial privilegiada para pensarmos a superação desses paradigmas. Tendo em vista um

ambiente urbano que se sustente, o tratamento tanto das águas das chuvas quanto dos cursos

d’aguas são fatores que podem se desdobrar em aprofundamento ou redução das

desigualdades, das pobrezas e das violências, por exemplo. Compreender a natureza do

caminho das águas reforça a necessidade pela descentralização de sistemas urbanos, o que



atribui cunho político à questão da autossustentação (ou sustentabilidade) da cidade. Assim,

políticas urbanas que tratem da questão das águas, descentralizadas naturalmente na sua

forma hidrográfica, tornam-se desafios indesviáveis.

Objetivo:

a. Apresentar conceitos e noções da geologia urbana, apontando fatores e

construções históricas que contribuem para a apreensão de uma dinâmica urbana

que não se sustenta.

b. Percorrer didaticamente a trajetória de políticas e lutas sociais pautadas pelo

direito à cidade, ou seja, pelo direito de controlar a implantação e

desenvolvimento de sistemas urbanos (econômicos, culturais, ambientais etc.).

c. Analisar a bacia hidrográfica de um córrego na cidade, como exemplo concreto

de observação das condições pelas quais se poderia afirmar que a cidade, como

conhecemos hoje, precisa de transformações radicais.

Método Didático:

Programa:

1. Aula 1: Cidade Geossuportada

Introdução à noção de cidade geossuportada: a água está acabando? Para responder a

essa pergunta devemos levar adiante a ideia de que a cidade é uma manifestação

humana que não se sustenta. Nessa aula, vamos caracterizar a cidade de uma

perspectiva geológica para trazer os conceitos de infraestrutura, mesoestrutura e

superestrutura. Assim, tendo em vista a noção de que o espaço é produzido, estes

conceitos podem contribuir para nos apontar as causas de dinâmicas urbanas

insustentáveis.

2. Aula 2: Movimentos sociais de luta por habitação.

Para além da materialidade espacial do urbano, as práticas sociais são fundamentais

para pensarmos transformações com vistas à autossustentação urbana. Quais práticas

dos movimentos sociais urbanos emancipatórios estão alinhadas com ambientes

urbanos sustentáveis? Porque a luta por habitação é importante para direcionar as

transformações urbanas urgentes? Considerando alguns episódios centrais para a luta



habitacional, buscaremos entender a trajetória de alguns destes movimentos e sua

importância para as políticas urbanas.

3. Aula 3: Política urbana, participação e ação direta

O processo recente de urbanização da vida cotidiana de brasileiros e brasileiras criou

a necessidade de políticas públicas voltadas à cidade, chamadas políticas urbanas. São

políticas que não poderiam ser pensadas sem a interação entre Estado e sociedade

civil, historicamente construída neste processo de urbanização. Por isso, as noções de

ação direta e de participação apontam práticas que se entrelaçam dando origem à

incontáveis formas políticas do urbano. Algumas trajetórias destas políticas,

fundamentalmente comprometidas com a melhoria da vida urbana, serão trazidas para

provocar questionamentos e inquietações, nem sempre possíveis de serem

respondidos.

4. Aula 4: Visitação – Caminhos das águas

Nesta aula propomos uma visita à bacia hidrográfica do Córrego Sta. Efigênia como

forma de observação e análise dos condicionantes urbanos vinculados à prática de

tamponamento dos rios e de impermeabilização do solo. A visita termina no Espaço

Comum Luiz Estrela, ocupação urbana autogerida por artistas e pesquisadores.

5. Aula 5: Autonomia-Heteronomia

Cidade geossuportada é um conceito que nos aponta o caminho das águas como

elemento indesviável das políticas urbanas. Para que possamos avaliar a

descentralização destas políticas a partir da unidade territorial chamada bacia

hidrográfica, as noções de autonomia e heteronomia podem contribuir para direcionar

estratégias e táticas de atuação, tanto por parte do poder público como da sociedade

civil organizada.

Critérios para obtenção de certificado:

Frequência em, pelo menos, 4 encontros.

Cronograma de aulas proposto:

Aula Dia Horário Modo



Cidade Geossuportada 16/11 17h00 Presencial

Movimentos sociais de luta por habitação. 18/11 17h00 Presencial

Política urbana, participação e ação direta 21/11 17h00 Presencial

Visitação – Caminhos das águas 23/11 17h00 Presencial

Autonomia-Heteronomia 25/11 17h00 Presencial
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