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Durante muito tempo a relação entre os mundos do trabalho e o mundo urbano foi assunto 

negligenciado ou secundarizado nas análises históricas. Nos últimos anos, no entanto, sob 

variadas influências teóricas, tem havido um renovado interesse na análise do espaço urbano e 

na articulação entre o universo do trabalho, os locais de moradia e a convivência comunitária. 

Neste sentido, o estudo de bairros e comunidades específicas tem sido central para os diálogos 

interdisciplinares entre os historiadores do trabalho, os historiadores urbanos e os pesquisadores 

sobre as cidades e os movimentos sociais. Na América Latina, com sua longa e rica tradição de 

um associativismo popular assentado em bairros, favelas, periferias, subúrbios, villas misérias, 

etc, a aproximação entre os estudos sobre trabalho, política e o mundo urbano tem inspirado 

vários historiadores e resultado em pesquisas inovadoras e crescentes desafios teóricos para 

todos esses campos disciplinares. Este curso procurará explorar essa variada literatura, com 

ênfase tanto no debate teórico e metodológico, quanto na análise de estudos de caso elaborados 

nos campos da história social do trabalho, dos estudos urbanos e da sociologia dos movimentos 

sociais.  
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