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RESUMO: 

O espaço tem servido para designar desde ambientes físicos naturais e geograficamente delimitados 

até ambientes ou contextos econômicos, políticos, demográficos, culturais, etc. Apesar da 

multiplicidade de aspectos que conformam uma pesquisa, este minicurso pretende discutir o papel do 

espaço na organização da sociedade, através das contribuições de autores tradicionalmente vinculados 

à sociologia clássica e à sociologia urbana. Desta forma, analisa-se como estes estudos podem 

contribuir para a delimitação do recorte espacial do objeto de estudo nas pesquisas em Ciências 

Sociais, com base, também, na análise de alguns estudos empíricos recentes. 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

 

DIA 13/05: 

 

- Durkheim, Marx e Weber: O espaço no pensamento sociológico clássico; 

- Henri Lefebvre e David Harvey e a concepção materialista de espaço; 

 

DIA 14/05: 

 

- O “espaço” na Sociologia Urbana; 

- A teoria crítica da urbanização na periferia do capitalismo: As contribuições do Cebrap e da FAU- 

USP; 

 

DIA15/05: 

 

- Análise de estudos empíricos: O efeito-território no Brasil; 

- Delimitando o objeto de estudo através do recorte espacial. 
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