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1. Ementa 
 
Introdução crítica ao estudo de cidades e do processo de urbanização: urbanização e classes sociais; 
origens das cidades e diferentes períodos históricos de urbanização; industrialização e urbanização nos 
séculos XIX e XX; migrações e formação de metrópoles; urbanização e metropolização na América Latina 
diante da dependência econômica; rede urbana, urbanização e desenvolvimento no caso brasileiro; 
tendências recentes, novas concepções e perspectivas da urbanização no século XXI. 
 
2. Objetivo 
 
O objetivo dessa disciplina é oferecer uma visão crítica do processo de urbanização, a partir da ascensão 
do capitalismo monopolista, alinhando o arcabouço conceitual a experiência histórica da América Latina, 
particularmente do Brasil. O programa se completa com a investigação das tendências recentes da 
dinâmica urbana à luz das mudanças na política governamental brasileira (especialmente a 
macroeconômica) a partir do final dos anos 1980.  
 
3. Programa 
 
Unidade 1 – Capitalismo e urbanização: fundamentos teóricos 
 
Seção 1 – Urbanização pré-capitalista 
Spósito, M.E. Capitalismo e urbanização. São Paulo, Ed. Contexto, 1994 (capítulo 1) 
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1415/capitalismo_e_urbanizacao___maria_encarnaca
o_beltrao_sposito__pdf_rev.pdf 
 

Material extra 
 
Fenícios = https://youtu.be/1l0_hJJKKWo 
Rota da Seda = https://www.youtube.com/watch?v=vfe-eNq-Qyg 
Comércio no Mediterrâneo = https://www.youtube.com/watch?v=vAR_2o4udSo&t=192s 
 

 
 
 
Seção 2 – Urbanização pré-capitalista (continuação) 
Spósito, M.E. Capitalismo e urbanização. São Paulo, Ed. Contexto, 1994 (capítulo 1) 
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1415/capitalismo_e_urbanizacao___maria_encarnaca
o_beltrao_sposito__pdf_rev.pdf 
 
Seção 3 – Urbanização no capitalismo  
Spósito, M.E. Capitalismo e urbanização. São Paulo, Ed. Contexto, 1994 (capítulo 2) 
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1415/capitalismo_e_urbanizacao___maria_encarnaca
o_beltrao_sposito__pdf_rev.pdf 
 
Seção 4 – Urbanização no capitalismo (continuação) 
Spósito, M.E. Capitalismo e urbanização. São Paulo, Ed. Contexto, 1994 (capítulo 2) 
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1415/capitalismo_e_urbanizacao___maria_encarnaca
o_beltrao_sposito__pdf_rev.pdf 
 
Seção 5 – Urbanização e industrialização  
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Spósito, M.E. Capitalismo e urbanização. São Paulo, Ed. Contexto, 1994 (capítulo 3) 
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1415/capitalismo_e_urbanizacao___maria_encarnaca
o_beltrao_sposito__pdf_rev.pdf 
 
Seção 6 – Urbanização e industrialização (continuação) 
Spósito, M.E. Capitalismo e urbanização. São Paulo, Ed. Contexto, 1994 (capítulo 3) 
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1415/capitalismo_e_urbanizacao___maria_encarnaca
o_beltrao_sposito__pdf_rev.pdf 
 
Seção 7 – Fronteiras da urbanização 
Becker, B. K. Fronteira e urbanização repensadas, Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, ano 
47, n. ¾,  jul-dez/1985 (pág. 357 a 372). Disponível em 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-
%20RJ/RBG/RBG%201985%20v47_n3_4.pdf#page=43 
 
 
Unidade 2 – Urbanização e mobilidade do trabalho 
 
Seção 8 – Teorias ortodoxas de mobilidade do trabalho 
Oliveira, A. Território e mercado de trabalho. Ed. Unesp. 2006 (cap. 3 – pag.115 a 139) 
https://drive.google.com/file/d/13c1gu2lwCHP40lgb4nR4GaZHkJAP2qgE/view?usp=sharing 
 
Seção 9 – Teorias alternativas de mobilidade da força de trabalho 
Baumfeld, C.M. Formação do trabalho: mobilidade e imobilização da força de trabalho na agricultura 
brasileira: uma crítica da formulação de Gaudemar. 
http://www.anuario.igeo.ufrj.br/anuario_1984/vol_08_25_45.pdf 
 
Seção 10 – Globalização e mobilidade do trabalho 
Martine, George. (2005). A globalização inacabada: migrações internacionais e pobreza no século 
21. São Paulo em Perspectiva, 19(3), 3-22. https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
88392005000300001&script=sci_arttext&tlng=pt 
 
 
Seção 11 – 1ª prova 
 
Unidade 3 – Urbanização brasileira e latino-americana 
 
Seção 12 – Desenvolvimento e urbanização latino americana  
Oliveira, M. F. A teoria do desenvolvimento e a problemática da urbanização na América Latina: uma 
primeira aproximação. https://www.redalyc.org/pdf/5139/513951682011.pdf 
 
Seção 13 – Desenvolvimento e urbanização latino americana (continuação) 
Oliveira, M. F. A teoria do desenvolvimento e a problemática da urbanização na América Latina: uma 
primeira aproximação. https://www.redalyc.org/pdf/5139/513951682011.pdf 
 
Seção 14 – Desenvolvimento e urbanização latino americana (continuação) 
Pinheiro, K. Bases teóricas gerais sobre urbanização no Brasil. 
https://core.ac.uk/download/pdf/234554533.pdf 
 
Seção 15 – Desenvolvimento regional e urbanização no Brasil 
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Cano, W. Questão regional e urbanização no desenvolvimento econômico brasileiro pós 1930. Anais do 
VI Encontro da Associação Brasileira de Estudo Populacionais (ABEP), 1988 (pág 67 a 99). 
http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/457/443 
 
Seção 16  – Desenvolvimento regional e urbanização no Brasil (continuação) 
Fernandes, A.C. e  Paiva, C.C. Uma interpretação sobre a natureza e as conseqüências do processo de 
urbanização no Brasil. 
https://drive.google.com/file/d/1cHU0S93pjExjKohHTstsYbdDgMVu9b5q/view?usp=sharing 
 
Seção 17  – Globalização e desenvolvimento regional 
Carneiro, R. Globalização e integração regional 
http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/viewFile/300/280 
 
Seção 18  – Globalização e desenvolvimento regional – o fator China 
Vieira, P.A;  Buainain, A.M. e Figueiredo, E.V.C. O Brasil alimentará a China ou a China engolirá o Brasil? 
https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/article/view/49/43 
 
Seção 19  – Globalização e desenvolvimento regional – o fator China (continuação) 
Hiratuka, C. e Sarti, F. Relações econômicas entre Brasil e China: análise dos fluxos de comércio e 
investimento direto estrangeiro 
https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/article/view/50/44 
 
Seção 20  – 2ª prova 
 

http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/457/443
https://drive.google.com/file/d/1cHU0S93pjExjKohHTstsYbdDgMVu9b5q/view?usp=sharing
http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/viewFile/300/280
https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/article/view/49/43
https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/article/view/50/44

