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PROGRAMA 
 
I - EMENTA 
 
A questão urbana e o direito à Cidade. O processo de urbanização e a produção da cidade capitalista 
(fluxos e produção de territórios). Questão urbana e contemporaneidade. A produção da cidade no 
contexto brasileiro e do ES (redefinição de fluxos do campo e cidade). A emergência e trajetória da 
política de habitação no Brasil. As respostas apontadas pelos governos políticos no Brasil e a sua 
ordenação na atualidade (O Estatuto das Cidades). Habitação de interesse social no contexto da 
Política Nacional de desenvolvimento urbano. Planejamento e gestão urbana. Trabalho social e 
serviço social em assentamentos urbanos. 
 
II - OBJETIVOS 
 

 Identificar a produção da cidade com espaço/território a partir do processo de produção e 
reprodução das relações sociais na sociedade capitalista e suas implicações para a organização 
da dinâmica social 

 Situar a questão social e o direito à cidade presente, suas particularidades histórico-temporais e 
métodos para análise da questão urbana no Brasil e ES; 

 Discutir a política habitacional sua trajetória, aspectos atuais no Brasil a partir do Estatuto das 
Cidades, bem como o planejamento e a gestão das cidades como campo intersetorial e 
interdisciplinar 

 Conhecer o trabalho social e a intervenção do serviço social neste campo em consonância com o 
projeto ético-político. 

 Ampliar a dimensão investigativa do profissional por meio de diagnósticos da realidade e as 
possibilidades de intervenção no planejamento e na gestão de políticas urbanas por meio do 
conhecimentos teórico-metodológicos e técnico-operativos. 

 
 
III - CONTEÚDO PROGRÁMATICO 
 
Unidade I: A questão urbana no contexto do capitalismo: origens e desafios atuais. (16 horas) 
O processo de produção e reprodução das cidades capitalistas 
As concepções e a constituição da  questão urbana  
O processo de urbanização no Brasil,  ES e Vitória 
A cidade, a reestruturação produtiva, a globalização e impactos em cidades brasileiras  
 
Unidade II: Perspectiva histórica da questão urbana e das políticas de habitação no Brasil. (14 
horas) 
O reordenamento jurídico da política de habitação a partir do Estatuto da Cidade. 
A Política Nacional de Habitação de Interesse Social  
Habitação e sustentabilidade. 
 
Unidade III: Planejamento e Gestão de políticas urbanas (10 horas) 
Concepções e instrumentos de planejamento e de gestão 
A participação social nas lutas pela reforma urbana e o controle social.  
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Instrumentos participativos de planejamento, controle e avaliação de políticas urbanas 
 
Unidade IV:O trabalho social e a intervenção do serviço social na área de habitação (20 horas) 
O trabalho social na urbanização de áreas degradas e de risco social 
O direito à cidade e o acesso às políticas públicas 
A experiências do serviço social em projetos regionais e locais.  
Limites e desafios no campo da habitação. 
 
IV - METODOLOGIA  
 
A disciplina será desenvolvida mediante, aulas expositivas e dialogadas, discussão de textos, sendo 
absolutamente indispensável, a leitura prévia da bibliografia indicada. 
Como recursos didáticos, utilizaremos: textos indicados na bibliografia, transparências, material a ser 
preparado pelos próprios alunos, quadro branco, pincel para quadro branco, artigos, filmes, poesias e 
músicas. 
A metodologia será evidenciada pelos trabalho de campo a serem realizados pelos alunos com 
orientação prévia para aproximação da realidade profissional. 
 
V – AVALIAÇÃO 
 
Conforme regulamento da Universidade é necessária a presença de 75% das atividades realizadas e 
nota mínima de 7,0 (sete) para aprovação. O processo de avaliação constará de: 

a) Elaboração de 03 (três) resenhas críticas de textos da bibliografia indicada para cada 
unidade.  

b) Elaboração de 01(um) ensaio teórico com 05 laudas, acerca de um dos temas a serem 
estabelecidos previamente pelo professor à escolha do aluno.  

c) 1ª etapa-Trabalho de campo que deverá ser sistematizado em forma de relatórios (forma 
escrita) e 2ª etapa – para apresentação da experiência para a turma por meio de um resumo 
da experiência e utilização de multimídia para projeção de sons, imagens e outras linguagens 
que expressem a dinâmica percebida na “Cidade e suas expressões: um olhar do serviço 
social”. (total 10,0) 

 
Cada atividade valerá 5,0 (cinco) e será aceita somente dentro dos prazos previamente 
estabelecidos e comunicados aos alunos em tempo hábil para realização dos mesmos; 
 

OBS.: Caso a (o) aluna (o) não entregue as atividades no dia estabelecido e;ou faltar na data da 
prova, sua nota será diminuída em 0,5 por dia até a data de sua respectiva entrega/realização da 
prova.  
 
VI - BIBLIOGRAFIA: 
 
UNIDADE I: 
LEFREBVRE, Henri. A cidade do capital. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. p. 09-71 
LEFREBVRE, Henri. A Revolução urbana. Belo Horizonte: Humanitas, 1999. p. 07-32 
CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Rio de Janeiro Paz e Terra, 1983. p. 40-109 
RAMOS, Maria Helena Rauta. Metamorfoses sociais e políticas urbanas. Rio de Janeiro: DP&A, 
2002. p. 85-111 
SÁ, Mª Elvira Rocha e BARBOSA, Mª José de Souza. A cidade, a reestruturação produtiva e a 
nova ordem mundial. in Revista Serviço Social e Sociedade nº72. Ano XXIII. São Paulo: Cortez, 
2002. p. 07-21. 
CAMPOS Jr.. Carlos Teixeira de. A construção da cidade: formas de produção imobiliária em 
Vitória. Vitória: Florecultura, 2002. 9-48 e 129-150  
 
UNIDADE II: 
Lei 10.257, de julho de 2001. Estatuto da Cidade. (leitura obrigatória na íntegra) 
BRASIL. Constituição Federal 1988. p. 53-61. 
ROLNIK, Raquel. É possível uma política urbana contra a exclusão?. in Revista Serviço Social e 
Sociedade nº72. Ano XXIII. São Paulo: Cortez, 2002. 
GONÇALVES. Mª da Conceição Vasconcelos. Habitação. In: Capacitação em Serviço Social e 
Política Social. Módulo 3. Brasília: CEAD, 1999. 
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Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. 
Política Nacional de Habitação de Interesse Social. (leitura obrigatória na íntegra) 
POVOA, Fabiana Machado R. GUIMARÂES, Berenice M. A reforma do Estado e a política de  
habitação popular.  in Revista Serviço Social e Sociedade nº78. Ano XXV. São Paulo: Cortez, 2004. 
p. 33-47 
SILVA, Maria Ozanira S. Política habitacional brasileira. São Paulo Cortez, 1989. (leitura 
obrigatória na íntegra) 
GOMES, M. F. C. M. Política Habitacional e sustentabilidade. in PELEGRINO, Ana Izabel de 
Carvalho (org.). Política de habitação popular e trabalho social. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 
151-163 
 
UNIDADE III: 
KOGA, Dirce. Cidades entre territórios de vida e territórios vividos. in Revista Serviço Social e 
Sociedade nº72. Ano XXIII. São Paulo: Cortez, 2002. p.22-52 
SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica no planejamento e à gestão 
urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p.45-90 
MARICATO, Ermínia (Et Al.). A cidade do pensamento único. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 121-
192. 
RAICHELIS, Raquel. Gestão pública e cidade. Revista Serviço Social e Sociedade nº90. Ano 
XXVIII. São Paulo: Cortez, 2007.p.05-31 
RAMOS, Maria Helena Rauta. Metamorfoses sociais e políticas urbanas. Rio de Janeiro: DP&A, 
2002.p. 113-150 
 
UNIDADE IV: 
BONDUKI, Nabil. Habitar São Paulo. São Paulo: estação liberdade, 2000. p. 101-132. 
PELEGRINO, Ana Izabel de Carvalho (org.). Política de habitação popular e trabalho social. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2005. 
Orientações para o trabalho social. CAIXA. 2006 
 
VII - LEITURA COMPLEMENTAR: 
 
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do espaço único à consciência universal. Rio de 
Janeiro; São Paulo: Record, 2000. 
SOUZA, Marcelo Lopes de. RODRIGUES. Glauco. Planejamento urbano e ativismos sociais. São 
Paulo: UNESP, 2004. 
HARVEY, David. Condição Pós-moderna. 8ª ed. Trad. Adail U. Sobral e Maria S. Gonçalves. São 
Paulo: Loyola, 1999. 
 
MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. Livro I. Tradução: Reginaldo Sant’ana. 19. ed. 
Civilização Brasileira: 2003.  
 
_______. A origem do capital: a acumulação primitiva. 2 ed. São Paulo: Centauro, 2004. 
 
_______. Introdução à crítica da economia política. Obras escolhidas. Vol I. São Paulo: Alfa e 
Omega, 1988.   


