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PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL - GPDES 

 
Disciplina: ANÁLISE E PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO (PRU354) 

Professor: Fabricio Leal de Oliveira  

Semestre: 2/2022 

Horário: Quarta e Sexta-feira de 15h30 às 17h10 

  

EMENTA 

Conceitos gerais, orientações preliminares e formas de análise do fenômeno urbano. 

Principais agentes produtores do espaço urbano e aspectos da dinâmica imobiliária. Análise 

de indicadores urbanos. Características da organização espacial capitalista: produção e 

consumo do ambiente construído. A renda da terra e a produção de novas configurações 

espaciais. 

A disciplina combinará aulas expositivas, atividade individuais e em grupo, trabalhos em 

grupo e provas individuais. Os alunos deverão preparar-se para as aulas com a leitura da 

bibliografia principal e/ou dos matérias indicados para cada sessão.  

Avaliação 

A nota da disciplina considerará as avaliações das duas atividades realizadas, do trabalho 

em grupo e da prova individual segundo os seguintes pesos: 

Atividade 1 (A1) individual = Peso 0,5. 

Atividade 2 (A2) em grupo = Peso 1,5. 

Prova (P) = Peso 4. 

Trabalho de Grupo (T) = Peso 4. 

Frequência e participação nas discussões em sala de aula = Acréscimo (Ac) na nota final em 

até 1 (um) ponto. 

Cálculo da Nota (N):  

((0,5A1+1,5A2+4P+4T) ÷ 10) +Ac = N. 

Os alunos com Nota (N) inferior a 5,0 deverão fazer a Prova Final (PF). Nesse caso, a nota a 

ser lançada no SIGA obedecerá à seguinte fórmula: (Nx0,6) + (PFx0,4) = Nota SIGA. 

 

DATAS PRINCIPAIS: 

31 de agosto de 2022: Início das aulas. 

07 de setembro de 2022: Feriado Independência. 

14 de setembro de 2022: Entrega da Atividade 1. 

23 de setembro de 2022: Data limite para definição dos Grupos. 

19 de outubro de 2022: PROVA 

04 de novembro de 2022: Apresentação dos resultados da Atividade 2. 

07 a 11 de novembro de 2022: Semana PUR 2021. 

09, 14 e 21 de dezembro: Seminários de apresentação dos Trabalhos de Grupo. 

06 de janeiro: Prova Final. 
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Disciplina: ANÁLISE E PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO (PRU354) 

Professor: Fabricio Leal de Oliveira  

Semestre: 2/2022 

Horário: Quarta e Sexta-feira de 15h30 às 17h10 

 

PLANO DE AULAS  

31 de agosto. Apresentação da disciplina 

Apresentação da disciplina. Critérios de avaliação.  

 

MÓDULO 1 – Teorias urbanas 

2 de setembro. Representações do espaço. 

Local, Cidade e Região. Exercício em sala: trajetos, local, cidade e região. Apresentação dos 

prazos e orientações para o Trabalhos de Grupo. Atividade para casa – Atividade 1: 

Reconhecimento Espacial. 

7 de setembro. Feriado Independência 

09 de setembro – O espaço urbano. 

Análise Urbana: conceitos gerais, orientações preliminares e formas de análise do fenômeno 

urbano.  

A Região Metropolitana e os Municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Capão da Canoa 

e Nova Iguaçu: questões gerais.  

O que é a cidade e o urbano. 

Bibliografia:  

CORREA, R. Lobato. O espaço urbano. São Paulo: Editora Ática, 1989. (Série Princípios, 174). 

Capítulo 3  (pág 7-10). 

Bibliografia complementar: 

RIBEIRO, Luiz Cesar Q. (Editor, Coordenador). Rio de Janeiro: Transformações na Ordem 

urbana. Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles; Letra Capital, 2015. 

14 de setembro – A produção do espaço urbano 

Quem produz o espaço urbano?   

Principais agentes produtores do bairro e aspectos da dinâmica imobiliária. Informações e 

indicadores.  

Entrega da Atividade 1. 

Bibliografia:  

CORREA, R.L. O espaço urbano. São Paulo: Editora Ática, 1989. (Série Princípios, 174). 

Capítulo 3  (pág 11-35) 

Bibliografia complementar: 

ABREU, Mauricio. A evolução urbana no Rio de Janeiro. Rio de de janeiro: IPLANRIO, 1997. 

3a edição. 
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16 de setembro – Processos e formas espaciais – centralização / descentralização 

Processos sociais e formas espaciais na grande cidade capitalista. Centralização e 

descentralização. A visão de Henri Lefebvbre, o urbano e a urbanização planetária. Exemplos 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

Bibliografia: 

CORREA, R.L. O espaço urbano. São Paulo: Editora Ática, 1989. (Série Princípios, 174). 

Capítulo 3  (pág 36-59) 

LEFEBVRE, H. A Revolução Urbana. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. Ver Capítulo I, As 

Cidade à sociedade urbana. P. 15-32. 

Bibliografia complementar: 

BRENNER, Neil. Espaços da urbanização – o urbano a partir da teoria crítica. Rio de Janeiro: 

Observatório das Metrópoles; Letra Capital, 2018. Ver Capítulo 10 – Revolução Urbana? 

21 de setembro - Processos e formas espaciais – segregação socio-espacial 

A síntese de Lobato Corrêa. As primeiras leituras sociológicas da cidade: o caso da Escola de 

Chicago. A segregação segundo renda/raça/religião o Rio de Janeiro e em grandes cidades. 

Exemplos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Apresentação dos resultados da 

Atividade 1.  

Bibliografia: 

CORREA, R.L. O espaço urbano. São Paulo: Editora Ática, 1989. (Série Princípios, 174). 

Capítulo 3  (pág 59-79) 

Bibliografia complementar:  

COULON, Alain. A Escola de Chicago. Campinas: Papirus, 1995. 

23 de setembro. Características da organização espacial capitalista: produção e consumo do 
ambiente construído.  

O ambiente construído como fator de produção e como valor de uso. As disputas em torno 

da produção do ambiente construído. Exemplos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Data limite para definição dos grupos. 

Bibliografia:  

HARVEY, David. Os limites do capital. São Paulo: Boitempo, 2013. Ver Capítulo 8. Capital 

Fixo. 

28 de setembro - Os espaços públicos e comuns: processos e disputas. 

Os usos dos espaços públicos e privados. A construção do espaço comum. Conflitos em torno 

do uso e apropriação social do espaço. Exemplos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

Bibliografia: 

HARVEY, David. Cidades rebeldes. A criação dos bens comuns urbanos. 

30 de setembro – Informalidade na produção do espaço urbano. Orientações para o trabalho 
de campo. 

A urbanização brasileira: informalidades dos ricos e dos pobres. Tipologia da informalidade 

urbana. Tipologia e distribuição espacial dos assentamentos de baixa renda no Rio de 

Janeiro. Orientações para o trabalho de campo. 

Bibliografia: 

CARDOSO, Adauto L. Assentamentos precários no Brasil: discutindo conceitos. In: MORAIS, 
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Maria da Piedade; KRAUSE, Cleandro; LIMA NETO, Vicente C. (editores). Caracterização e 

tipologia de assentamentos precários : estudos de caso brasileiros. Brasília: Ipea, 2016.  

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160718_caracterizacao

_tipologia.pdf 

05 de outubro – Dinâmica imobiliária (1). 

Noções básicas sobre a teoria da renda. O circuito imobiliário urbano. Promoção imobiliária: 

agentes e estratégias. 

Bibliografia:  

ABRAMO, Pedro. A dinâmica imobiliária: elementos para o entendimento da espacialidade 

urbana. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 1989. Ver Capítulo I. Circuito 

imobiliário urbano (p. 43-96). 

HARVEY, David. Os limites do capital. São Paulo: Boitempo, 2013. Ver Capítulo 11. A teoria 

da renda. 

07 de outubro – Dinâmica imobiliária (2).  

O ciclo de vida das áreas urbanas. O caso da Regiâo Metropolitana do Rio de Janeiro.  

Bibliografia:  

ABRAMO, Pedro. A dinâmica imobiliária: elementos para o entendimento da espacialidade 

urbana. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 1989. Ver Capítulo II. O 

tempo, a renda e o ciclo de vida das áreas (p. 98-113).  

CALDEIRA, Teresa. Cidade de muros. Crime, segregação e cidadania em São Paulo: Editora 

34 Ltda, 2000.  Ver Capítulo 6. 

Bibliografia complementar:  

GOVERNO do Estado do Rio de Janeiro. Modelar a Metrópole. Vários documentos. 

12 de outubro – Feriado. Nossa Senhora de Aparecida 

14 de outubro – A produção de novas configurações espaciais 

Valor de uso de complexo e a produção de novas configurações espaciais; As leituras de 

Christian Topalov e David Harvey. Exemplos no Rio de Janeiro. Orientações para a Prova. 

Bibliografia: 

HARVEY, David. Os limites do capital. São Paulo: Boitempo, 2013. Ver Capítulo 12. A 

produção das novas configurações espaciais: as mobilidades do capital e do trabalho.  

Bibliografia complementar: 

TOPALOV, Christian. La urbanización Capitalista, alguns elementos para su análisis. Edit. 

Edicol, Mexico, 1978. 

19 de outubro - PROVA 

21 de outubro – Financeirização da terra e da produção imobiliária no século XXI 

Processos de financeirização do mercado imobiliário no mundo e no Brasil. Exemplos no Rio 

de Janeiro.  

Insumos do Módulo 1 para o trabalho de grupo. Orientações para a Atividade 2 – 

Aproximação preliminar do bairro de análise. 

Orientações para o Trabalho em grupo. Escalas de análise trabalhadas no trabalho: 1) 

inserção regional / metropolitana; 2) bairro; 3) quadra específica. 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160718_caracterizacao_tipologia.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/160718_caracterizacao_tipologia.pdf
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Bibliografia: 

PINHO, Thiago.  

ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares. A colonização da terra e da moradia na era das finanças. 

São Paulo: Boitempo, 2015. 

26 de outubro. Organização da Atividade 2 

Horário reservado para reunião do grupo e organização da pesquisa de campo, Internet e 

dados secundários sobre o bairro de análise. Realização de entrevistas. Objetivo: colher 

insumos para o trabalho de Grupo. Plantão online. 

28 de outubro – Feriado. Dia do Servidor Público. 

O2 de novembro. Feriado. Finados. 

04 de novembro. Atividade 2: Apresentação dos resultados da aproximação preliminar do 
bairro de análise. 

Cada grupo terá 10 minutos para relatar os resultados da Atividade 2. Apresentação de 

fotos/filmes/resultados preliminares sobre o bairro. 

07 a 11 de novembro. Semana IPPUR. 

A presença considerará participação na Semana IPPUR no dia das aulas da disciplina (09 e 

11 de novembro), em qualquer horário. 

 

MÓDULO 2 – Análise urbana 

16 de novembro – Kevin Lynch e a imagem da cidade.  

Leitura da cidade a partir da percepção visual dos seus atributos físicos. Kevin Lynch e a 

análise urbana: leitura da cidade a partir da percepção visual dos seus atributos físicos 

(cont.) Análise urbana instrumental para (i) orientação das pessoas no espaço urbano e (2) 

a intervenção do urbanista / planejador na “reformulação” do espaço. 

Orientações para o Trabalho em grupo. Escalas de análise trabalhadas no trabalho: 1) 

inserção regional / metropolitana; 2) bairro; 3) quadra específica. 

Bibliografia:  

LYNCH, K. A Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

18 de novembro - Morfologia urbana. 

Análise dos aspectos morfológicos segundo José Ressano Garcia Lamas. Orientações para o 

Trabalho em grupo. 

LAMAS, José Manuel Ressano Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. sl: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1993. 

23 a 25 de novembro – Dias reservados para trabalhos de campo, entrevistas, levantamento 
de informações, pesquisas e reuniões dos Grupos. 

30 de novembro. O urbano segundo indicadores sociais e econômicos: informações gerais (i) 

Informações existentes para os “diagnósticos” e análises que dão insumos para a elaboração 

de projetos e planos urbanos.  
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Análise da área/bairro e região de inserção por meio de indicadores tais como população, 

área, densidade populacional, renda, entre outros. Atividade para casa.  

Bibliografia: 

CARDOSO, A. L. Indicadores sociais e políticas públicas. IN: Revista Proposta. Ano 27. 

Junho/agosto 1998. N. 77. Rio de Janeiro: FASE, 1998. 

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz (org./coord.). Rio de Janeiro: transformações na ordem 

urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital; Observatório das Metrópoles, 2015. 

Dados do IBGE. 

Dados site Prefeitura  da Cidade do Rio de Janeiro. 

Dados do sítio do governo estadual Modelar a Metrópole.  

Observatório dos Conflitos urbanos da Cidade do Rio de Janeiro. 

02 de dezembro. O urbano segundo indicadores sociais e econômicos: informações gerais (ii) 

Informações existentes para os “diagnósticos” e análises que dão insumos para a elaboração 

de projetos e planos urbanos.  

Análise da área/bairro e região de inserção por meio de indicadores tais como população, 

área, densidade populacional, renda, entre outros.  

Discussão sobre o andamento dos trabalhos de grupo. 

Bibliografia: 

CARDOSO, A. L. Indicadores sociais e políticas públicas. IN: Revista Proposta. Ano 27. 

Junho/agosto 1998. N. 77. Rio de Janeiro: FASE, 1998. 

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz (org./coord.). Rio de Janeiro: transformações na ordem 

urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital; Observatório das Metrópoles, 2015. 

Dados do IBGE. 

Dados site Prefeitura  da Cidade do Rio de Janeiro. 

Dados do sítio do governo estadual Modelar a Metrópole.  

07 de dezembro. Orientação para os trabalhos de grupo 

09 de dezembro. Seminário de apresentação dos Trabalhos de Grupo (I). 

14 de dezembro. Seminário de apresentação dos Trabalhos de Grupo (II) 

21 de dezembro. Seminário de apresentação dos Trabalhos de Grupo (II) 

23 de dezembro. Apresentação da Avaliação dos Trabalhos de Grupo e das notas finais. 
Revisão. Avaliação do Curso. 

04 de janeiro de 2023. Revisão e orientação para a Prova Final. 

06 de janeiro de 2023. PROVA FINAL 

11 de janeiro de 2023. 2ª chamada. 

13 de janeiro de 2023. Reserva. 
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ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO DE GRUPO  

 

O trabalho tem por objetivos permitir @ alun@: 

• perceber a complexidade do espaço urbano e sua relação com o espaço social 

• identificar diferentes planos de análise do espaço urbano 

@s alun@s operarão criticamente os conteúdos da disciplina tendo como referência um 

bairro da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, uma localidade (que contenha uma 

centralidade e/ou um espaço público relevante e/ou uma outra atividade  especialmente 

relevante) nele inserida, a relação do bairro com o restante do Rio de Janeiro e da Região 

Metropolitana. 

Inicialmente, os grupos devem descrever (caracterizar) a localidade, o bairro e a cidade. 

Observações gerais: 

• espacializar as informações; 

• indicar fontes e método do trabalho; 

• problematizar dados disponíveis  e escalas de análise: o que eles permitem 

ver/conhecer e o que vedam? 

• Importante: diálogo com a bibliografia da disciplina  

Orientações: 

Apresentação em Seminário (até 30 minutos) de 11 a 18 de fevereiro de 2022 com o 

seguinte conteúdo:  

- Apresentação do bairro e da localidade a ser detalhada 

- Inserção do bairro na cidade  

- Processo de formação do espaço específico e os agentes que o produzem/produziram 

(Ref.: Lobato, Abreu, etc). 

- Elementos da imagem da cidade (Lynch). Criticar a aplicação dos conceitos. 

- Análise morfológica segundo Lamas  

- Indicadores urbanos, sociais e econômicos disponíveis 

- Principais conflitos sociais existentes 

- Dinâmica espacial:  tendências de transformação/estabilidade  

- Aspectos específicos tais como: 

 i) Relação entre processos de valorização fundiária e a distribuição de equipamentos e 

serviços públicos, distribuição de redes de transporte, representações sociais do espaço etc. 

(ii) Relações de centralidade, análise do uso do solo  

(iii) Distribuição de favelas e os grandes projetos urbanos 

(iv) Crescimento populacional e os vetores de expansão da cidade 

(v) Redes de transporte na Região Metropolitana 

(vi) Relação entre renda e formas de apropriação social do espaço 

(vii) Distribuição de riscos ambientais  

Etc. 

IMPORTANTE: Dialogar com a bibliografias e com os conteúdos e discussões da 

disciplina. 


