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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

I. IDENTIFICAÇÃO  

 

UNIDADE ACADÊMICA: IESA – Instituto de Estudos Sócio-Ambientais 

CURSO: Pós-Graduação em Geografia 

DISCIPLINA: O Imaginário da Cidade 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h CARGA HORÁRIA TOTAL: 60  

ANO/SEMESTRE 2020/2o  TURNO/TURMA: Mestrado/Doutorado 

PROFESSOR(A): Valéria Cristina Pereira da Silva 

Início em 26 de agosto e término em 09 de dezembro  de 2020– Quarta-feira 

20 vagas 

As aulas serão ministradas por meio da plataforma https://jitsi.org/ 

II. EMENTA 

O imaginário da cidade. A cidade e a temporalidade. As múltiplas imagens urbanas e a sua relação com a 

memória; imagens, metáforas e narrativas da cidade. Formas do imaginário urbano – a literatura e a cidade; a 

pintura e a cidade; a fotografia e a cidade; a arquitetura e a cidade – a arte urbana. A cidade que habitamos e 

os sentidos. A cidade e as sensibilidades culturais contemporâneas.  

III. CONTEÚDO 

1.  O imaginário e a Cidade 

1.1. Introdução ao conceito e as teorias do imaginário 

1.2. O conceito de imaginário para pensar a cidade 

1.3. A cidade e o imaginário  

1.4. Paisagens urbanas: arte, memória e imagem 

2. A cidades imaginárias 

2.1.  O imaginário da cidade: a literatura e as outras artes 

2.2. A cidade polissêmica: a percepção e os sentidos 

2.3. Memória e narrativa: os sujeitos na cidade  

2.4. Cidades mágico-sagradas 

3. A cidade e as sensibilidades contemporâneas 

3.1. A cidade como espaço e lugar de utopias e distopias 

3.2. Espaços metropolitanos e sensibilidades e performances 

3.3. A cidade e paisagens pós-urbanas 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  

Serão desenvolvidos os seguintes procedimentos didático-metodológicos: 

1-Aulas teóricas através da exposição do conteúdo programático (atividades sincrônicas). 

2-Discussão de leituras selecionadas e apresentações: colóquios e seminários (atividades sincrônicas). 

3-Atividades práticas dirigidas com uso de filmes, imagens, textos, debates e exercícios analíticos, leitura e 

produção de papers (atividades assincrônicas). 

4- Apresentações de colóquios e seminários.  

A disciplina será executada de forma sincrônica e assincrônica. Os encontros sincrônicos ocorrerão via 

plataforma https://jitsi.org/ com duração de no máximo 3h, englobando aula expositiva, debate e compreensão 

dos textos indicados na bibliografia básica e complementar, bem como apresentações e colóquios. As 

atividades assincrônica ocorrerão a partir da leitura, produção de papers, organização de colóquios e 

seminários a partir das referências da disciplina e seus temas que podem utilizar produtos midiáticos como 

filmes, documentários, etc. Os papers deverão ser encaminhados via Sigaa. Essas atividades assíncronas 

deverão contabilizar até 3h por semana.  

AVALIAÇÃO  

A avaliação será feita mediante três instrumentos fundamentais: 

1- Apresentação de colóquios programado se relacionado as referências da disciplina (apresentação 

individual) conforme cronograma. 

2- Produção de um Paper temático com apresentação de seminário sob as formas de imaginário da cidade 

3- Produção final  de artigo de até 15 páginas, acabado, que deverá ser entregue ao término da disciplina 

A média final será composta pela soma aritmética das notas, dividas por 3. 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

Bibliografia básica: 

ARGAN, G. C. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins  Fontes, 1995. 

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas lll: Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. São 

Paulo: Brasiliense, 1989. 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas III: Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. 

São Paulo: Brasiliense, 1989. 

BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial, 2009. 

CENTENO, Yvette (org.) O imaginário da cidade – compilação das comunicações apresentadas no 

Colóquio sobre o Imaginário da Cidade em Lisboa, 1985. Lisboa: Acarte, 1989. 

CALVINO, Ítalo.  As cidades invisíveis. São Paulo: Cia das Letras, 1990. 

FELICE, Massimo Di, Paisagens pós-urbanas: o fim da experiência urbana e as formas 

comunicativas do habitar. São Paulo: Annablume, 2009. 

FREIRE, Cristina. Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo. São 

Paulo: SESC/ANNABLUME/FAPESP, 1997. 

GOMES, Renato Cordeiro. Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana. Rio de 

Janeiro: Rococo, 2008. 

LIMA, Rogério & FERNANDES, Ronaldo Costa (org.). O imaginário da cidade. Brasília: UNB, São 

Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000.   

PEIXOTO, Nelson Brissac.  Paisagens urbanas.  São Paulo: SENAC, 1996.  

PESAVENTO, Sandra Jatay. O imaginário da cidade: visões literárias do urbano. Porto Alegre: 

UFRGS, 1999. 
Bibliografia Complementar: 
BOLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna. São Paulo: Edusp, 2000. 

CANEVACCI, Massimo. A cidade polifônica: ensaio sobre a antropologia da comunicação. São Paulo: Studio 

Nobel, 2004.  

FABRIS, Annateresa. Fragmentos urbanos: representações culturais. São Paulo: Studio Nobel (coleção cidade 

aberta), 2000. 
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OLALQUIAGA, Celeste. Megalópolis: sensibilidades culturais contemporâneas. São Paulo: Studio Nobel, 

1998. 

SILVA, Valéria Cristina Pereira da Silva; CARRETO, Carlos Fonseca Clamote. O espaço é a flor 

azul do imaginário: Gaston Bachelard e Walter Benjamin em Paris – a descoberta de uma paisagem 

literária », Confins [En ligne], 46 | 2020, mis en ligne le 24 juin 2020, consulté le 02 juillet 2020. 

URL : http://journals.openedition.org/confins/30787 
SILVA, Valéria Cristina Pereira da. Viagem e memória em Veneza: o imaginário da cidade entre a água e os 

sonhos. Revista Memorare – Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão - Santa Catarina, v. 4, n. 2, p. 

170-191, maio/ago 2017. Especial Dossiê II “Imaginário e Cotidiano” Disponível 

em: http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupep/issue/view/243/showToc 
SILVA, Valéria Cristina Pereira da. A imagem e o imaginário da cidade paradigmática: uma leitura do espaço-

tempo no filme Meia Noite em Paris. Revista Internacional de la Imagen. CG Publisher. Champaign, IL, USA. 

vol. 2, n. 1, p. 51-63, 2015. Disponível em: http://ijxes.cgpublisher.com/product/pub.218/prod.25 
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