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Ementa: Industrialização e surgimento da questão urbana. Liberalismo x 

intervencionismo, o espaço em transformação. Urbanização, trabalho e conflitos 

sociais. A Revolução Francesa e Norte Americana e a emergência da cidadania. Estado, 

trabalho e cidade. Trabalho, cidadania e metropolização. Urbanização brasileira e 

relações de trabalho. Trabalho e cidadania no Brasil.Cidade, informalidade e 

subcidadania. Lazer, trabalho, ócio e vadiagem na cidade brasileira. 

Objetivo: Discutir os conceitos de política e cidadania à luz do processo de 

industrialização. Oferecer subsídios para o entender o processo de urbanização a partir 

de uma abordagem que procurará privilegiar o mundo do trabalho. Compreender o 

papel do Estado e a natureza de suas intervenções no espaço público. Discutir o papel 

do operariado urbano na ampliação dos direitos sociais e políticos. Discutir o papel do 

Estado de Bem Estar Social na manutenção dos direitos conquistados e seu papel 

controlador. O curso pretende ainda discutir a construção da cidadania brasileira, 

ressaltando sua relação com a urbanização, os avanços e retrocessos. Por fim, será 

discutida a especificidade do mercado de trabalho brasileiro e a relevância do conceito 

de subcidadania. 

Procedimentos metodológicos: o curso será construído a partir de aulas expositivas 

dialogadas, seguida de debates sobre os textos de leitura obrigatória. As primeiras 

aulas terão um caráter introdutório ao tema, sendo o professor responsável pela 

exposição e promoção do debate. As demais aulas serão de responsabilidade dos 

alunos a partir de uma programação previamente definida. As aulas de 

responsabilidade dos alunos deverão usar como referência textos acadêmicos 

específicos. 

(o programa e bibliografia detalhada será apresentado em breve) 
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