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Programa de Ensino da Disciplina  

 
1 – Identificação da Disciplina 
 
Código:  ARQ5617  
Nome da Disciplina:  História da Cidade I 
Créditos semanais:  03 
Horas/aula no semestre: 54h/a 
Código de Pré-Requisitos: ARQ5623 

 
2 – Ementa 
 
A cidade e a urbanização. O renascimento do mundo urbano na baixa idade média. Características do 
espaço urbano da cidade medieval. Redes urbanas e funções das cidades. O espaço urbano do 
renascimento. A forma das cidades da expansão européia. A cidade barroca. Revolução industrial e 
grandes cidades. As ciências e as técnicas no tratamento do fenômeno urbano. As questões sociais 
urbanas e a habitação. As grandes reformas urbanas da segunda metade do século XIX. A emergência 
de novas práticas técnicas e urbanísticas. Os transportes urbanos. A sub-urbanização. Setorialização, 
funcionalização e zoneamento. As cidades na primeira metade do século XX. A Carta de Atenas: 
consolidação e repercussão de um pensamento. 
 
3 - Objetivos da disciplina 
 
O curso de História da Cidade I tem como objetivo reconstituir a história mundial da cidade, no período 
compreendido entre a Idade Média e o final do século XIX e primeiras décadas do século XX. Este 
período, de fundamental importância, reconstitui a passagem do feudalismo ao capitalismo e os vários 
períodos das sociedades capitalistas, permitindo abordar o estudo das características estruturais da 
sociedade atual e do seu espaço. 

Objetivos específicos: 

- O curso visa munir o aluno de uma visão da história da cidade mundial, desde a Idade Média até a 
passagem do século XIX ao atual; 
- Pretende sempre estabelecer a relação entre cidade e sociedade, vinculando as resultantes espaciais 
às características das formações sociais num determinado momento histórico; 
- Visa situar o aluno nos diferentes períodos históricos, estabelecendo a relação entre os fatores 
econômicos, sociais e culturais e a vida nas cidades; 
- Pretende munir o aluno com a consciência da importância da história para a compreensão da 
atualidade. 
 
4 - Conteúdo Programático 
 
- História. Periodizações. Categorias. Conceitos. Modos de produção. Períodos e fases dos modos de 
produção e das formações sociais. As cidades e os ciclos históricos e econômicos. 
- A sociedade feudal nos aspectos econômicos, sociais, políticos e espaciais. 
- A desagregação do sistema feudal e as novas relações que se estabelecem com as transformações 
sociais, econômicas e políticas daí decorrentes. 
- A estrutura societária, jurídica e econômica predominantes nas Cidades da Idade Média. As 
características do espaço urbano dessas cidades e os fatores que definiam sua localização. 



- A sociedade renascentista, suas concepções científicas, artísticas e culturais e as novas teorias sobre a 
cidade e seus resultados espaciais.  
- Os modelos renascentistas e suas relações com as cidades coloniais. 
- A sociedade do período barroco: suas relações econômicas, políticas e sociais. O caráter e a estrutura 
do Estado do período barroco. 
- As transformações espaciais ocorridas no período barroco. A evolução do espaço das cidades entre a 
eclosão do absolutismo e a revolução industrial. 
- As transformações econômicas, sociais e políticas decorrentes do processo de revolução industrial 
ocorrida na sociedade ocidental e seus desdobramentos espaciais em várias escalas. 
- As inovações técnicas e suas influências na organização espacial urbana e arquitetônica do século XIX. 
- Metrópoles, grandes cidades e sub-urbanização industrial. Urbanização e redes urbanas. 
- As grandes reformas urbanas da segunda metade do século XIX. 
- Os grandes problemas enfrentados pelas cidades do século XIX e as propostas de novas soluções 
urbanísticas. 
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