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LABORA TÓRIO  URBANO  .  U FBA

O Laboratório Urbano é um grupo de pesquisa cadastrado no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desde 
2002. O grupo integra as linhas de pesquisa Processos Urbanos 
Contemporâneos e História da Cidade e do Urbanismo do Programa 
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), tendo como 
foco de pesquisa e estudos o urbanismo contemporâneo. No sentido 
de melhor compreender a complexidade da cidade contemporânea, 
o Laboratório Urbano investiga e propõe experiências metodológicas 
e propositivas a partir de três linhas de pesquisa articuladas entre si: 
Historiografia e Pensamento Urbanístico; Apreensão Crítica da Cidade 
Contemporânea; e Estética, Corpo e Cidade. Na coordenação do grupo 
e da equipe da pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico na UFBA, 
está Paola Berenstein Jacques.

LAB EURB E  .  UNB 

O Laboratório de Estudos da Urbe (Labeurbe) foi criado em 2010 e reúne 
professores de linhas de pesquisas distintas no âmbito do Programa de Pós-
-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-FAU) e de departamentos 
acadêmicos distintos no âmbito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de Brasília (FAU-UnB), o que reforça sua característica 
estrutural, qual seja, a diversidade na construção do conhecimento e se 
constitui num fórum de pesquisas e estudos permanentes para a produção 
de conhecimentos acerca das questões urbanas. Nesse Laboratório, insere-se
o grupo de pesquisa Paisagem, Projeto, Planejamento – Labeurbe, 
responsável pelo trabalho apresentado neste livro. O grupo tem diferentes 
linhas de pesquisa que implicam abordagens distintas sobre apropriação 
sociocultural, representação e configuração da paisagem, dispersão urbana, 
cidades novas, entre outras. Além disso, o conjunto de pesquisas desse 
grupo propõe metodologias científicas, critérios e instrumentos que sejam 
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capazes de contribuir para a compreensão e regulação de bases normativas 
para o planejamento urbano e intervenções urbanísticas, paisagísticas e 
arquitetônicas na cidade e seu território. Os líderes do grupo de pesquisa 
são Luciana Saboia, Ricardo Trevisan, Carolina Pescatori. Na coordenação 
da equipe da pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico na UnB, está 
Ricardo Trevisan.

COSMÓPOLI S  .  U FMG 

Cosmópolis é um grupo de pesquisa inscrito no Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) criado em 2014 por 
professores dos departamentos de Projetos e Análise Crítica e Histórica da 
Escola de Arquitetura e Design da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Dedicado à investigação das práticas espaciais constituintes das 
múltiplas cosmologias, insurgências e coexistências urbanas, o grupo visa 
estudar, prototipar e difundir novos imaginários para a vida cotidiana 
através de curadorias, ações, pedagogias, projetos e experimentos editoriais 
e em diálogo com as artes, a política e os saberes tradicionais. Com sede na 
sala 301 da Escola de Arquitetura e Design, o Cosmópolis abriga grupos 
de estudo, encontros e debates de diversos movimentos cidadãos, além 
de funcionar como espaço de trabalho compartilhado e plataforma de 
fomento e desenvolvimento de projetos de interesse público para alunos 
e egressos, na mediação entre a universidade e a cidade. Na coordenação 
do grupo e da equipe da pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico 
na UFMG, está Rita de Cássia Lucena Velloso.

CI EC  .  UN ICAMP 

O Centro Interdisciplinar de Estudos sobre Cidade (CIEC) formou-se a 
partir da iniciativa de professores dos departamentos dos Departamentos 
de História, Antropologia e Geografia e contou desde o início, em 1995, 
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com a presença de arquitetos. Definiu-se como laboratório de pesquisas 
e fórum de debates interdisciplinares sobre questões relativas às cidades. 
Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se: composição de acervo 
de material didático e de pesquisa; organização de acervo bibliográfico 
temático; inserção de pesquisadores em vários níveis (iniciação científica, 
mestrado, doutorado, pós-doutorado); organização de eventos acadêmicos; 
desenvolvimento de atividades conjuntas com a linha de pesquisa Cultura 
e Cidade, do Programa de Pós-graduação em História da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp); edição e disponibilização de um 
periódico eletrônico (Urbana); desenvolvimento de pesquisas coletivas. Na 
coordenação do grupo e da equipe da pesquisa Cronologia do Pensamento 
Urbanístico na Unicamp, está Josianne Cerasoli.

LEU  .  U FRJ 

O Laboratório de Estudos Urbanos (leU) é um grupo de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (PROURB) da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU-
UFRJ). O laboratório, criado em março de 2006, reúne pesquisadores, 
alunos e colaboradores e representa a consolidação e a expansão das 
atividades de pesquisa sobre os saberes urbanos, desenvolvidas desde 
1998 por sua coordenadora individualmente e, desde 2001, pelo grupo 
de pesquisa Cultura Urbana e Pensamento Urbanístico no Brasil. Suas 
diferentes pesquisas enfocam as culturas técnicas e artísticas no Brasil, seu 
modo de constituição e suas estratégias discursivas e de ação na formação 
dos campos disciplinares da arquitetura, urbanismo e paisagismo, 
contemplando o debate teórico e as práticas e projetos de intervenção. 
O laboratório desenvolve diferentes frentes de atuação, dentre elas, a 
participação em seminários nacionais e internacionais; a publicação de 
livros, capítulos de livro e artigos; atividades de consultoria e avaliação; 
ensino de graduação e pós-graduação em instituições de ensino superior 
no Brasil e no exterior; e curadoria e organização de eventos e exposições. 
Na coordenação do grupo e da equipe da pesquisa Cronologia do Pensamento 
Urbanístico na UFRJ, está Margareth da Silva Pereira.
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