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Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional 
 
Disciplina: Mobilidade territorial, cidade e globalização na obra de 
Saskia Sassen (Migração e Cidade I) 
 
(optativa - mestrado e doutorado)   
 
Professores: Helion Póvoa Neto e Isis do Mar Marques Martins 
 
Período: 1º Semestre - 1º Bimestre 2019 (terças feiras, 13:00-17:00) 
Carga horária: 40 horas 
  
Objetivo: ler e analisar sete dos nove livros escritos e publicados por Saskia 
Sassen (http://www.saskiasassen.com/books.php), de 1991 a 2014, 
contextualizando a produção da autora face aos processos globais de 
urbanização e migrações, tal como presentes em sua obra.  
 
Apresentação: A socióloga Saskia Sassen (1947) é professora na 
Universidade de Columbia e vinculada a outras instituições, como a 
Universidade de Chicago e a London School of Economics. Sua obra a 
tornou conhecida como pesquisadora do tema das migrações, da 
urbanização e da globalização, integrando estas três dimensões da análise 
social de forma inovadora e influente desde os anos 1980. O trabalho de 
Sassen é uma referência nos estudos migratórios e nas disciplinas humanas 
e sociais que enfocam a urbanização e demais processos territoriais 
associados, especialmente na escala global. Embora seja uma obra influente 
no Brasil, a maioria dos livros de Sassen não foi publicada no país, e 
merece uma análise compreensiva e aprofundada face aos desafios 
presentes no contexto brasileiro em sua relação com a escala 
internacional/global. 
 
Metodologia: O trabalho será desenvolvido através de aulas expositivas e da 
presença e participação ativa dos alunos em sala. Cada aula tratará de uma 
obra da autora analisada, com os professores indicando previamente os 
capítulos a serem priorizados para leitura. Haverá uma exposição sobre 
cada obra tematizada, com sugestões de outras referências e debate com 
os alunos, que deverão fazer as leituras indicadas. As aulas serão 
complementadas com material escrito e digital contendo resenhas, 
entrevistas e conferências relacionadas à autora e ao tema do curso. A 
bibliografia disponível será fornecida em inglês, com exceção de um dos 
títulos, em espanhol. Para o último título, há edição em português.   
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Programa e bibliografia: 

 
 
1ª. aula: Apresentação do curso (12/03) 
 
Comentário introdutório sobre a obra de Saskia Sassen, apresentando a 
metodologia do curso e os textos que serão tratados nas aulas. 
 
 
2ª. aula: A cidade global (19/03) 
 

 SASSEN, Saskia. The Global City: New York, London, Tokyo. 
Princeton: Princeton University Press, 1991. 396 p.  

 
Complemento: 
 

 Entrevista “Ciudad global y la lógica de expulsión del neoliberalismo”. 
Barcelona, 18/01/11. http://nuestras-
ciudades.blogspot.com.br/2011/05/territorio-autoridad-y-derechos-
por.html 

 
 Aula “Global cities as today's frontiers - Leuphana Digital School. 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu-p31RkCXI (1º link – ver 
continuações)  

 
 
3ª aula: Formas da urbanização na economia globalizada (26/03) 
 

 SASSEN, Saskia. Cities in a world economy. Thousand Oaks: Pine 
Forge Press, 2000. 2ª ed. 179 p.  

 
Complemento: 
 

 Conferência “Urbanising technology", na Urban Age Electric City 
Conference. Londres, 06/12/12. 
https://www.youtube.com/watch?v=fyS1H_Zs4po 

 
 Conferência "Who needs to be ‘smart’ in tomorrow’s cities?". 

Marselha, 06/07/11. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ww4pYjLViFE 
 
 

4ª aula: Soberania e controle territorial na globalização (02/04) 
 

 SASSEN, Saskia. Losing control? Sovereignty in an age of 
globalization. New York: Columbia University Press, 1996. 149 p. 
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Complemento: 
 

 Conferência “The global street. Making the political”. Zagreb, 
Subversive Festival. Zagreb, 14/05/12. 
https://www.youtube.com/watch?v=PPpSuDdMzSI 

 
 
5ª aula: Novos circuitos e temáticas em busca de uma cidadania 
global (09/04) 
 

 SASSEN, Saskia. Contrageografías de la globalización. Género y 
ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Buenos Aires: Traficantes 
de Sueños, 2003. 125 p. 

 
Complemento: 
 

 Entrevista “El mundo según Saskia Sassen”, a Telma Luzzani na TV 
Pública Argentina. Buenos Aires, 18/08/12. 
https://www.youtube.com/watch?v=zBgZVhd8DLc 

 
 
6ª aula: Território, estado e globalização (16/04) 
 

 SASSEN, Saskia. Territory, authority, rights: from medieval to global 
assemblages. Princeton University Press, 2008, 4ª ed. 493 p.  

 
Complemento:  
 

 Conferência “Nuevas geopolíticas. Territorio, autoridad y derechos”, 
em 18/01/11 no Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
http://blogs.cccb.org/veus/debats/les-noves-geopolitiques-de-saskia-
sassen/?lang=es 
 

 Conferência “Ciudad global”. Bogotá, Universidad de los Andes, 2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Rz_bDzqC5g 

 
 Entrevista a Mònica Terribas em Barcelona, El Born Centre Cultural, 

20/03/14. https://www.youtube.com/watch?v=N7n66tbp6N8 
 
 
7ª aula: Migrantes e atores emergentes na sociedade global (30/04) 
 

 SASSEN, Saskia. A sociology of globalization. New York: W. W. 
Norton, 2007. 308 p.  

 SASSEN, Saskia. Sociologia da globalização. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 

 
Complemento: 
 



4 
 

 Entrevista “Transformações da democracia”. Fronteiras do 
Pensamento. Nova York, novembro de 2013. 
https://www.youtube.com/watch?v=jlPq2eugt94  

 
 
8ª aula: Migrações forçadas e violência na economia global (07/04) 
 

 SASSEN, Saskia. Expulsions: brutality and complexity in the global 
economy. Cambridge: Harvard University Press, 2014. 298 p. 

 SASSEN, Saskia. Expulsões: brutalidade e complexidade na economia 
global. 1.ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2016. 

 
Complemento: 
 

 Debate após a conferência “Expulsions: complexity and brutality in 
the global political economy”. Durham Castle Lecture Series, 
05/03/14. https://www.youtube.com/watch?v=wuAyVhtbNJc 

 
 Conferência e debate "Miradas actuales en los estudios de la 

población", no Primer Coloquio de estudiantes de Posgrado en 
Demografía y Estudios de Población. El Colegio de México A.C. 
México, 01/04/14. 
https://www.youtube.com/watch?v=gqkvGNMIRTE 

 
 Conferência: "Who owns the city?”. Urban Age Governing Urban 

Futures, 20/11/14. 
https://www.youtube.com/watch?v=00HwOeSoghs 
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Bibliografia complementar: 

 
 

Livros de Saskia Sassen que não serão lidos para o curso: 
 

 SASSEN, Saskia. The mobility of capital and labor: a study in 
international investment and labor flow. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988. 224 p.  

 
 SASSEN, Saskia. Globalization and its discontents: essays on the new 

mobility of people and money. New York: The New Press, 1998. 254 
p. 

 
 SASSEN, Saskia. Guests and aliens. New York: The New Press, 1999. 

202 p.  
 
 
Complemento: 

 
 Concerto e debate com Saskia Sassen, Donald Sassoon, Richard 

Sennett: Guerre e modernità. La Storia in Piazza. Veneza, Palazzo 
Ducale, 14-17/04/11 [em italiano]. 
https://www.youtube.com/watch?v=LN_BjQMHWok  
 

 Lista de artigos e entrevistas recentes de Saskia Sassen, publicada no 
sítio web da autora, com acesso aos links: 
http://www.saskiasassen.com 

 
 
 


