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Objetivo geral 

Compreender os conceitos de cidade, urbano e urbanização, bem como seus significados, formas, 

conteúdos e funções, ao longo da história da sociedade e no período contemporâneo. 

 

Objetivos específicos 

 Formar uma base teórico-metodológica para a análise da cidade e do urbano. 

 Conhecer a evolução e a estrutura dos componentes que formam as cidades nas diferentes 

formações econômico-sociais. 

 Apreender a cidade como expressão espacial do processo de urbanização. 

 Conhecer e analisar os principais papéis desempenhados pelas cidades no mundo contemporâneo, 

levando em conta que as mesmas são fruto da divisão social e territorial do trabalho e do 

desenvolvimento das forças produtivas. 

 Entender e posicionar diante de teorias que buscam explicar a cidade e o urbano. 

 

 

 

Cidade, urbano e urbanização. Cidade e urbanização pré-capitalista. Cidade e urbanização no 

capitalismo. Produção da cidade no sistema capitalista de produção. Cidade, hierarquização e rede 

urbana. Urbanização nos países “periféricos” com ênfase no caso brasileiro. Reestruturação das 

cidades no período contemporâneo. 

 

  

FICHA DE DISCIPLINA 

OBJETIVOS  

EMENTA 



 

 

1. Cidade, urbano e urbanização. 

1.1 - Conceitos de cidade, urbano e urbanização. 

1.2  - Origem da cidade 

2. Cidade e urbanização pré-capitalista. 

2.1 - Cidade e urbanização na Antiguidade. 

2.2 - Cidade e urbanização no Feudalismo. 

3. Cidade e urbanização no capitalismo 

3.1 - Cidade no contexto da formação e desenvolvimento do sistema capitalista de produção 

3.2 - Industrialização e urbanização 

3.3 - O processo de metropolização. 

3.4 - O significado das cidades pequenas e médias no contexto da globalização. 

4. Produção da cidade no sistema capitalista de produção 

4.1 - Agentes produtores e consumidores do espaço urbano 

4.2 - Processos e formas 

4.3 - Uso do solo urbano e renda terra 

5. Cidade, hierarquização e rede urbana 

5.1 - Cidade e divisão territorial do trabalho 

5.2 - Hierarquia urbana 

5.3 - Rede urbana: conceitos, tipos e estruturas espaciais. 

6. Urbanização nos países “periféricos”.  

6.1 - Aspectos principais do processo de urbanização 

7. Urbanização brasileira 

7.1 - Processo de formação das cidades e rede urbana 

7.2 - Transformações recentes, configuração espacial e questões contemporâneas. 

8. Reestruturação das cidades no período contemporâneo 

8.1 - Espaços privados e espaços públicos. 

8.2 - Novos padrões de centralidade urbana, uso do solo e formas de produção do espaço urbano. 

8.3 - Fluxos e territorialidades urbanas contemporâneas. 

8.4 - Movimentos sociais urbanos X cidadania. 

8.5 - Representações urbanas. 
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SANTOS, Milton. Espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países 

subdesenvolvidos. Tradução de Myrna T. Rego Viana. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2004. 
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