RELENDO LEFEBVRE a propósito das intervenções urbanas no Rio de Janeiro (3
créditos)
Profs. Luiz Antonio Machado da Silva e Mariana Cavalcanti*
Horário: Quinta-feira, das 13 às 16 horas
Consultas: A combinar com os professores
___________________________________________________________________
* L. A Machado da Silva é professor do IESP/UERJ. Mariana Cavalcanti é professora do
PPGMHBc/FGV. A disciplina é oferecida simultaneamente, como parte da grade regular de
matérias de ambos os programas.
Estrutura do Curso
O curso está pensado no formato e “oficina”. Seu objetivo é introduzir os alunos à parte da
obra de Henri Lefebvre voltada para a análise da urbanização, tendo em mente a) as
intervenções ora em curso na cidade do Rio de Janeiro; b) o retorno das remoçōes de favelas à
agenda de debate coletivo; c) os entrelaçamentos com outras políticas públicas como, por
exemplo, o programa das UPP. Com a finalidade de produzir eventuais contrastes e
aproximações entre o pensamento de Lefebvre e o de outros autores situados no mesmo
campo teórico, propomos a leitura de alguns (poucos) trabalhos de Manuel Castells e David
Harvey. Este conjunto de atividades será complementado, de um lado, por palestras proferidas
por convidados atuantes nos movimentos sociais, nas universidades e nas políticas públicas e,
por outro, por seminários de discussão das pesquisas de campo que os alunos realizarão ao
longo do semestre, durante as quais esperamos que os autores mencionados possam ser
mobilizados.
Requisito e avaliação
Os alunos deverão dispor-se a discutir nos seminários o trabalho de pesquisa em que
estiverem engajados ou a iniciar um pequeno projeto próprio de investigação. (Trabalhos de
campo em pequenos grupos serão considerados, porém devem obrigatoriamente ser aceitos
pelos professores no início das aulas.) A avaliação do desempenho de cada aluno basear-se-á
na participação durante os seminários e em um pequeno texto – cerca de 10 páginas – a ser
entregue impreterivelmente no dia 15 de julho de 2013.
Bibliografia básica:
LEFEBVRE, Henri. De lo rural a lo urbano. Barcelona: Ediciones Peninsula, 1970 (trechos a
selecionar)
____ O Direito à Cidade. São Paulo: Centauro, 2001.
____ A Revolução Urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.
____ Espaço e política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. Sao Paulo: Paz e Terra, 2009.
CASTELLS, Manuel & Jordi BORJA. “As Cidades como Atores Politicos”. Disponível em
http://www.novosestudos.com.br/v1/files/uploads/contents/79/20080626_as_cidades_como_
atores.pdf
HARVEY, David. “Os Espaços de Utopia”. In Espaços de Esperança. São Paulo: Edições Loyola,
2004.

Cronograma
1º seminário. Apresentação do curso. A posição de Lefebvre, Harvey e Castells no campo da
sociologia urbana.
2º e 3º seminários. Primeira apresentação/discussão das respectivas pesquisas pelos alunos.
4º, 5º, 6º, 7º 8ª seminários. Discussão da bibliografia selecionada.
9ª, 10ª, 11ª e 12ª aulas. Palestras dos convidados (a confirmar): Luiz Cesar de Queiroz
Ribeiro, Marcus Vinícius Faustini, Isabel Tostes e Gerônimo Leitão.
13ª, 14ª e 15ª aulas. Segunda rodada de apresentação/discussão das respectivas pesquisas
pelos alunos.

