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PLANO DE CURSO 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Curso: GEOGRAFIA – Licenciatura e Bacharelado 

Unidade Curricular GEOGRAFIA URBANA E SERVIÇOS 

CÓDIGO GEO31054 Período Letivo: 2018/2 

Período letivo: 40 Período C. H. : 80h 

Pré-requisitos Geografia Econômica e de 
Mercado 

Créditos  04 

Docente: Prof. Dr. Adnilson de Almeida 
Silva 

  

2) EMENTA 

Processo histórico-geográfico da urbanização; Concepção de cidade e espaço 
urbano; Urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos; Crescimento 
urbano; Rede urbana; Agentes sociais da produção do espaço urbano; Processos 
espaciais urbanos; Renda da terra urbana; Processos de valorização fundiária; 
Especulação imobiliária e a lógica da desordem; Estrutura interna da cidade; O 
uso do solo, plano diretor e planejamento urbano; Assentamentos urbanos; 
Reforma urbana. O urbano moderno; A industrialização e o urbano; Os modelos 
locacionais. 

3) OBJETIVOS 

a) Oferecer ao aluno uma visão sobre a geografia urbana, como intersecção a 
partir do contexto histórico, econômico, social e político;  
b) Realizar discussões sobre os fenômenos urbanos e suas inter-relações e 
influências no processo de (des)construção e de (re)apropriação do espaço 
geográfico; 
c) Prover referências conceituais, teóricas e bibliográficas visando estudos mais 
aprofundados. 

4) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - Os Conceitos de urbanização e os processos histórico-geográficos: 
- Processo, forma, estrutura, função; 
- Fragmentação, Segregação, coesão, hipertrofização, etc. 
- Cidades antigas, cidades medievais, cidades modernas e pós-moderna; 
- Concepção de cidade, sítio e espaço urbano; 
- Os modelos locacionais 
- Natureza e significado do urbano 
Unidade II – Processos espaciais urbanos: 
            - a questão do valor da terra x valor de uso x valor de troca 
            - processos de valorização urbana, especulação imobiliária e a lógica da 
desordem (destruição, construção, reconstrução) 
            - relações de interdependência campo x cidade na modernidade 
            - rugosidades urbanas 
Unidade III – O planejamento urbano e plano diretor 
            - instrumentos legais para a urbanização  
            - cidades sustentáveis 
            - o urbano e o meio ambiente 
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            - assentamentos urbanos e reforma urbana 
            - o papel da industrialização e relações de produção do espaço urbano. 
Unidade IV – Urbanização nos diferentes países e diferentes economias: 
            - vilas, distritos, pequenas e médias cidades, metrópoles, megalópoles e 
cidades mundiais; 
            - as redes urbanas e as relações de poder 
            - os agentes produtores de espaço urbano 
            - as multiterritorialidades urbanas e a cultura urbana 
            - migrações inter, intra-urbanas 
            - a urbanização na Amazônia distintos olhares 

5) METODOLOGIA 

O diagnóstico dos conhecimentos prévios dos acadêmicos, e das necessidades e 
expectativas sobre a disciplina será requisito básico para organização das 
sequências de atividades e definição de conteúdos para a consecução da 
presente disciplina. 
As aulas terão por base a problematização das temáticas a serem abordadas, 
exposições temáticas dialógicas entre docente e os acadêmicos e estudos 
bibliográficos visando atender à fundamentação teórica da disciplina. Nesses 
estudos será priorizada a realização de atividades em grupo para estudo de 
textos, discussões em plenária; exposição de trabalhos em seminários e a 
pesquisa bibliográfica e à internet. 
As visitas de campo em grupo, com a finalidade de entender na prática os 
aspectos teóricos apreendidos em sala de aula (tour city). 

6) AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada numa perspectiva formativa, continua e participativa 
onde será possível a realização de um processo de avaliação a serviço da 
aprendizagem dos acadêmicos. Serão considerados os seguintes critérios: 
• Observação individual nas exposições dos grupos, participação nos 
debates e seminários. 
• Frequência às atividades realizadas em aula (lista de presença); 
• Elaboração e entrega de relatório, em grupo, ao final das atividades de 
pesquisa em campo; 
Provas, trabalhos, artigos, projetos, relatórios, monografias, etc. 

7) RECURSOS 

Pincel para quadro branco e data show, entre outros; 
• Leitura programa para subsidiar seminários; 
Pesquisa em instituições que atuam em estudos urbano-geográficos 

7) REFERÊNCIAS  

1. ACSELRAD, H. A duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas 
urbanas. 2.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 

2. CORREA, R.L. O espaço urbano. São Paulo: Ática, 1989. 
3. CORREA, R.L. A rede urbana. São Paulo: Ática, 1989. 
4. CARLOS, A.F.A. Espaço-tempo na metrópole: a fragmentação da vida 

cotidiana. São Paulo: Contexto, 2001. 
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5. CARLOS, A.F.A.; SANTOS, C.S.; ALVAREZ, I.P. Geografia urbana crítica: 
Teoria e método. São Paulo: Contexto, 2018. 

6. HARVEY, D. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da 
mudança cultural. São Paulo: Loyola, 1993. 

7. MACEDO, J.R. Viver nas cidades medievais. São Paulo: Moderna, 1999. 
8. RAFFESTIN, C. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993.  
9. SANTOS, M. Manual de Geografia Urbana. São Paulo: Hucitec, 1981. 
10. SANTOS, M. Economia política da cidade. São Paulo: Hucitec/EDUC, 

1994. 
11. SERPA, A. O espaço público na cidade contemporânea São Paulo: 

Contexto, 2007. 2010. 
12. TRINDADE JÚNIOR, S.C. & TAVARES, M.G. (orgs). Cidades ribeirinhas na 

Amazônia: mudanças e permanências. Belém: EDUFPA, 2008. 
** Serão apresentadas outras bibliografias ao longo da disciplina 

 


