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Objetivos:	  	  	  
Compreender	  os	  princípios	  que	  regem	  a	  produção	  arquitetônica	  e	  urbanística	  moderna,	  
pós-‐moderna	  e	  contemporânea,	  remetendo	  essas	  reflexões	  às	  relações	  entre	  arquitetura	  
e	  cidade	  no	  século	  XX.	  Procura-‐se	  desenvolver	  o	  espírito	  crítico	  através	  da	  pesquisa	  e	  
das	  discussões	  em	  sala	  de	  aula,	  bem	  como	  desenvolver	  a	  postura	  de	  investigação	  
incentivando	  um	  olhar	  mais	  atento	  dos	  alunos	  às	  especificidades	  da	  produção	  
arquitetônica	  e	  urbanística	  recente,	  com	  base	  na	  crítica	  histórica.	  	  
	  
Ementa:	  
Análise	  crítica	  das	  relações	  entre	  as	  produções	  arquitetônica	  e	  urbanística	  modernas	  e	  
contemporâneas.	  Transformações	  do	  ideário	  arquitetônico	  e	  urbanístico	  nos	  séculos	  XX	  
e	  XXI.	  Relações	  entre	  modernidade,	  pós-‐modernidade,	  contemporaneidade	  com	  enfoque	  
nas	  questões	  emergentes	  no	  campo	  do	  projeto	  de	  Arquitetura	  e	  Urbanismo.	  
	  
Conteúdo	  programático:	  
Revisão	   e	   discussão	   da	   arquitetura	   e	   do	   urbanismo	   característicos	   da	   chamada	   “alta	  
modernidade”	  (entre	  1910	  e	  1945);	  as	  transformações	  significativas	  da	  arquitetura	  e	  do	  
urbanismo	  a	  partir	  do	  pós-‐guerra	  (entre	  1945	  e	  1970);	  o	  período	  pós-‐modernista	  (até	  o	  
final	   dos	   anos	   de	   1980);	   e	   as	   dispersões	   e	   o	   pluralismo	   contemporâneos	   (a	   partir	   de	  
1990)	  em	  arquitetura	  e	  urbanismo.	  
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