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Resumo 
Nas últimas décadas podem-se observar mudanças importantes no campo epistemológico que 
provocaram ou manifestaram uma desnaturalização do próprio campo científico. Entretanto, pode-se 
perguntar, que implicações essas mutações introduziram no campo da arquitetura e do urbanismo? 
Como é possível estudar a história da arquitetura e do urbanismo hoje? Como é possível pensar a 
dissociação história x projeto?  
A disciplina introduz uma leitura crítica das fontes historiográficas sobre a história do urbanismo, 
observando autores, teorias, narrativas, linguagens, temporalidades, empréstimos, começando pela 
análise do processo de desconstrução do paralelismo entre forma construída e comportamento moral e 
sobre seu impacto na ideia de cidade, de arquitetura e de urbanismo. 
Serão analisados autores estrangeiros, mas também brasileiros, procurando estabelecer criticamente 
suas redes intelectuais e verificando de que modo e em que medida se inserem teoricamente, em 
diferentes recortes históricos, nesses debates. 
 
Objetivos 
Apresentar a análise do pensamento e da teoria urbanística em paralelo à construção da própria cidade. 
Propiciar ao aluno a compreensão do fenômeno urbano como processo histórico e cultural, considerando 
as relações entre forma, estrutura e função, bem como a complexidade das relações e redes sociais.  
Serão apresentadas e discutidas percepções, conceitos, teorias, análises críticas e questões subjacentes 
ao fenômeno urbano em momentos históricos distintos no Brasil, relacionando-os ao contexto 
internacional. Será dada ênfase no rebatimento do debate sobre o fenômeno urbano sobre a teoria e 
prática do projeto na cidade brasileira. 
Na primeira metade do curso serão debatidas diversas noções de modernidade; bem como temas caros 
à elas. Na segunda metade do curso, serão estudadas as condições do pensamento e a construção do 
campo do Urbanismo.  
 
Metodologia 
Aulas expositivas, seminários de leitura e debates sobre os textos indicados 
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