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Resumo 
Diversos autores que estudam a sociedade e a condição das grandes cidades chamam a atenção sobre 
as mudanças que vêm ocorrendo, sobretudo a partir dos anos 70 do século XX, nos processos sociais e 
nas dinâmicas de produção urbana. Para além do interesse no entendimento dos aspectos políticos, 
econômicos e culturais envolvidos nessas mudanças, importa compreender seus efeitos para a 
configuração espacial metropolitana e as práticas cotidianas da maioria dos seus residentes.  
 
Neste sentido, a disciplina introduz uma reflexão acerca das possíveis transformações nas feições 
urbanas nas últimas décadas nas metrópoles brasileiras, a partir da leitura e discussão de fontes 
bibliográficas internacionais e nacionais abrangendo os seguintes tópicos:  
 

- Complexidades da contemporaneidade - no âmbito internacional e nacional - refletidas na 
estrutura e configuração metropolitana.  

- Processos urbanos na escala local e metropolitana decorrentes de dinâmicas oferecidas pela 
condição contemporânea.  

- Experiências de reconfiguração espacial presentes na metrópole brasileira, desenhadas por 
processos urbanos e práticas sociais do cotidiano. 

- Possibilidades do urbanismo para lidar com aspectos da configuração metropolitana 
contemporânea.  

 
Objetivos 
A proposta do curso é oferecer um instrumental analítico para uma avaliação crítica das forças 
dinâmicas e processos associados ao urbanismo que resultam em diferentes configurações espaciais da 
metrópole contemporânea brasileira. Com este intuito pretende apresentar o pensamento de autores e 
introduzir o aluno em questões relacionadas ao urbanismo que possam ser analisadas e aprofundadas 
durante o curso de mestrado. 
 
Metodologia 
O curso está organizado em 10 (dez) aulas distribuídas em 3 (três) módulos: Módulo 1 – 
Contemporaneidade; Módulo 2 – Resistências; Módulo 3 – Desafios. Na dinâmica proposta os alunos 
discutirão os temas apresentados, sobretudo, a partir da leitura dos textos indicados que serão 
debatidos no formato de seminários. Complementam aulas expositivas e a discussão de filme. 
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