
 
 
 

 

 
 

 

 

Instituto Federal da Bahia 

Campus Barreiras 

 

Telefone: +55 77 3612 9751 

E-mail: eaau.ifba@gmail.com 

 

 

 

ESTUDOS APLICADOS EM ARQUITETURA E URBANISMO (EAAU/IFBA/CNPq) 

 

Sobre o EAAU 

Criado em 2018 e cadastrado no CNPq desde 2019, o grupo de pesquisa Estudos Aplicados em 
Arquitetura e Urbanismo surge da necessidade de aproximação de áreas complementares da 
Arquitetura e do Urbanismo, tendo como objetivo principal produzir pesquisa em torno da 
questão urbana, em particular do tensionamento entre campo/cidade e as práticas 
socioculturais aí engendradas. 

Os modos de pensar e fazer do grupo, laboratoriais e experimentais, aprofundam os estudos 
em Arquitetura e Urbanismo, mas também problematizam e transbordam, de modo aplicado, 
esse campo disciplinar complicado a partir de três linhas de pesquisa articuladas entre si: 1. 
Desenho, Projeto e Assessoria Técnica; 2. Urbanidades, Cultura Urbana e Práticas Estéticas; 3. 
Paisagem, Patrimônio e Ambiente Construído. 

A pesquisa e demais atividades, como projetos de extensão, rodas de conversa, minicursos, 
palestras, visitas técnicas, viagens de estudos e a coparticipação entre comunidades 
intra/extramuros, deverão contribuir para a contínua estruturação desse que é o primeiro 
grupo de pesquisa do Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal da Bahia – 
Campus Barreiras. 

  

Linhas de Pesquisa 

 Desenho, Projeto e Assessoria Técnica 
Dedicada a explorar o alcance de atuação profissional do arquiteto e urbanista, busca 
aprimorar conhecimentos técnicos e metodologias de projeto de arquitetura e de 
urbanismo em diferentes escalas, tendo as possibilidades de desenho e as práticas 
cartográficas como representação, registro e memória do objeto arquitetônico e 
urbanístico. Pretende também contribuir para outros modos de pensar e fazer 
planejamento e gestão urbanos, em particular aqueles voltados para a assistência 
técnica comunitária em processos coparticipativos, estimulando o reconhecimento de 
especificidades territoriais e socioculturais. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 Urbanidades, Cultura Urbana e Práticas Estéticas 
Dedicada a estudar criticamente os processos de espetacularização urbana através de 
experiências e metodologias de apreensão urbana, enfatizando práticas de cidade, 
territórios, comunidades e culturas urbanas invisibilizadas. Busca investigar o 
desenvolvimento urbano, atentando para conflitos socioespaciais: territórios étnico-
raciais, as plurais relações humanas/urbanas, comportamentos socioculturais em 
meios urbano, rural e demais modos de urbanidade, focalizando não somente grandes 
cidades e metrópoles, mas também comunidades tradicionais. São problematizadas 
memórias, esquecimentos, silenciamentos e apagamentos urbanos, contemplando 
processos diacrônicos de tempos heterogêneos. 

 

 Paisagem, Patrimônio e Ambiente Construído 
Dedicada a compreender as relações e dinâmicas entre o homem a paisagem urbana, 
o patrimônio material e imaterial e seus rebatimentos qualitativos no ambiente 
construído. Pressupõe que tecnologias construtivas alternativas são insumos 
importantes aos modos mais usuais e tradicionais de pensar e produzir o espaço 
urbano edificado e ressalta a importância de técnicas e métodos vernaculares, não 
sem passar pelos conflitos ético-estéticos aí deflagrados. Prima por abordagens que 
evitem pacificar os processos históricos para uma melhor compreensão do objeto 
urbano. 
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