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Resumo 
A disciplina "Leituras Gráficas da Cidade" se constitui como um espaço de discussão sobre a representação 
gráfica da cidade contemporânea e o estatuto da imagem como meio de entendimento da complexidade 
urbana. Oferecida pelos professores que fazem parte do LAURD (Laboratório de Análise Urbana e 
Representação Digital), do PROURB, busca estabelecer um diálogo entre a experiência cotidiana de 
pesquisa desenvolvida no laboratório e as diferentes propostas trazidas pelos alunos, objetivando o 
aprofundamento da reflexão sobre a representação gráfica da cidade. 
 
Objetivos 
• Refletir sobre a expressão gráfica como forma de apreensão e representação das múltiplas dimensões 
da cidade contemporânea. 
• Apresentar diferentes experiências de representação gráfica da cidade, a fim de se constituir um 
repertório de meios utilizados no âmbito acadêmico e profissional da Arquitetura e do Urbanismo. 
• Discutir o papel da representação gráfica como instrumento metodológico de pesquisa sobre a cidade. 
• Auxiliar no desenvolvimento dos temas individuais de dissertação, ao se discutir as possibilidades para 
a ampliação dos estudos a partir da representação gráfica. 
 
Dinâmica da disciplina 
O desenvolvimento da disciplina prevê uma série de aulas teóricas com diferentes professores 
convidados, que irão apresentar os resultados de suas experiências relacionadas com a representação 
gráfica da cidade. Ao final de cada apresentação, se estabelecerá um debate mediado pelos professores 
da disciplina. 
Duas aulas do curso (ver cronograma) são destinadas às apresentações individuais dos temas de trabalho 
a serem desenvolvidos. Nestas aulas, os alunos deverão apresentar suas experimentações gráficas com 
seus temas, que deverão ser analisados e discutidos pela turma em formato de seminário. 
O produto final da disciplina deverá ser acompanhado de um memorial justificativo, que apresente uma 
reflexão sobre os resultados da experimentação gráfica, articulada com o campo teórico que pretende 
embasar a dissertação. 
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