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Objetivo
O programa deste curso tem como objetivo principal analisar as dinâmicas
urbanas na contemporaneidade a partir dos movimentos de resistência, tendo
como estudo focal a cidade do Recife e espaço metropolitano. Essa proposta se
insere no projeto Dinâmicas Urbanas, contando com o aporte de professores de
formação interdisciplinar como literatura, geografia e sociologia.

Metas de Aprendizagem
A base geográfica possibilita o diálogo de saberes interdisciplinares para leitura
e compreensão das diversas formas de apropriação do espaço e tempo que a
sociedade utilizou e utiliza na produção e reprodução de seus interesses vitais,
fundamentais ou não.
A disciplina propõe discutir/revisitar a partir da leitura do espaço algumas
categorias e conceitos relevantes que contribuem para a compreensão das
dinâmicas urbanas na sociedade contemporânea, e formas de registros. Tendo
como base a literatura, com crônicas, as artes, com os documentários, e os
movimentos sociais e diversidade de resistências.

Para exposição dos conteúdos serão realizados exercícios em situação didática
sobre os conceitos e métodos da geografia, com enfoque nas novas
abordagens, tendências e perspectivas para a ciência geográfica. Como base
serão analisados espaços de intensa reprodução do capital, com enfoque na
metrópole e seus movimentos, relação campo-cidade, tendo o trabalho e as
relações pertinentes como centralidade nessa dinâmica. Para tanto, também
serão sugeridos trabalhos de campo para os residentes no Recife e realizada
uma excursão na Região Metropolitana do Recife.

Dimensões Conceituais
Ao longo do curso prevalece a ênfase nas dinâmicas urbanas, tendo como base
o Espaço Geográfico, com a base histórico-cultural e inserido na perspectiva da
economia-mundo. Conceitos, definições, terminologias utilizados no esforço de
capturar os movimentos e dinâmicas.

Conteúdos
• Cultura, mídia e processos urbanos.
• Direito à cidade, movimento sociais e expressões de resistência.
• Paisagens culturais, Meio ambiente e cidade.

• Diálogos interdisciplinares sobre cultura e Instrumentos de ação
• Desafios contemporâneos para leitura e intervenção no e do Espaço
• Trabalho de Campo – Leitura do espaço metropolitano do Recife.

Processos de Avaliação
- Participação em discussões de Leituras e Resenhas realizadas;
- Realização de trabalhos em grupos;
- Textos produzidos a partir da disciplina e relacionadas aos aportes
acumulados pelos pós-graduandos ao longo da formação.
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