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APRESENTAÇÃO 

A Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG tem o prazer de convidar os pesquisadores da historia do 

urbanismo e do planejamento urbano a participarem da 4ª edição do Seminário Urbanismo e Urbanistas no 

Brasil - IV SUUB 2019 - que acontecerá em Belo Horizonte tendo como tema a Formação do urbanismo e dos 

urbanistas no Brasil: ideias, práticas, instituições. 

Criado por iniciativa conjunta entre o Grupo de Pesquisa em História do Urbanismo e da Cidade (GPHUC-

UnB/CNPq) e o Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade (CIEC-UNICAMP), o Seminário Urbanismo 

e Urbanistas no Brasil (SUUB), de ocorrência bianual, vem se tornando um dos principais espaços para 

debate sobre a produção do conhecimento sobre o urbanismo e o planejamento urbano e regional em 

perspectiva histórica. Após as edições realizadas em Brasília (2013), Sao Carlos (2015) e Recife (2017), a 

cidade Belo Horizonte recepciona os pesquisadores para debater a formação do urbanismo como profissão 

e campo do saber e das práticas. 

Nesta edição, o SUUB pretende contribuir para a compreensão sobre a formação do urbanismo no Brasil 

como campo interdisciplinar de atuação e como um saber que articula diferentes áreas do conhecimento 

como arquitetura, engenharia, geografia, sociologia, economia, etc. A ideia de formação se relaciona, 

portanto, à constituição do urbanismo e do planejamento urbano enquanto campo de conhecimento e como 

profissão. Nesse sentido, os objetivos do seminário se relacionam: 

• Aos debates sobre a construção do urbanismo e do planejamento urbano no Brasil como campo 

multidisciplinar, ou seja, como articulador de diferentes disciplinas , escalas, métodos e referenciais 

teóricos. Busca-se compreender a distinção e o deslocamentos entre urbanismo e planejamento 

urbano e regional no Brasil a partir das teorias e metodologias mobilizadas, das instituições criadas e 

a partir das tramas e articulações dos agentes envolvidos. 

http://www.arq.ufmg.br/urb/ivsuub/


• Ao desvendamento da formação do urbanista no Brasil como profissional generalista em perspectiva 

histórica, seja através do ensino formal em escolas e universidades, seja pela experiência prática em 

instituições publicas, organizações, empresas de consultoria, e os vínculos entre ensino e prática 

profissional. Para isso são bem vindas contribuições que resgatam o percurso formativo dos 

urbanistas, o papel das instituições de urbanismo na formação dos profissionais, as teorias e métodos 

que fundamentaram o ensino e a pratica profissional em urbanismo em sua gênese. 

Buscamos, de maneira geral, privilegiar estudos sobre instituições e organismos que tiveram papel 

importante na formação de urbanistas e do urbanismo, sejam elas voltadas ao ensino formal ou à prática 

profissional; sobre concepções teóricas, metodologias e experiências práticas na formação de urbanistas e 

do urbanismo; sobre a trajetória do urbanismo e do planejamento, seus referenciais, permanências e 

deslocamentos; sobre aportes teóricos e metodológicos das pesquisas voltadas ao estudo do urbanismo e 

dos urbanistas. 
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