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Objetivo: relacionar histórica e conceitualmente o processo de urbanização às migrações internas 
no território brasileiro, de forma interdisciplinar e destacando os conceitos e problemáticas que 
têm dominado a sua análise. 
 
Apresentação: O processo de urbanização no Brasil vincula-se a transformações sociais que vêm 
mobilizando a população dos espaços rurais e incorporando-a à economia urbana, bem como aos 
padrões de sociabilidade e cultura da cidade. A inserção no mercado de trabalho capitalista e a 
busca por estratégias de sobrevivência e mobilidade social implicam na instalação em centros 
urbanos e em uma mobilidade espacial constantemente reiterada, que se desenrola no espaço da 
cidade ou tem nela sua base principal. Temas como o das favelas e da população de rua, debates 
políticos e conceituais como o da marginalização, da integração social, do esvaziamento do campo 
e das tendências da metropolização, têm lugar quando analisada a literatura a respeito nas 
últimas quatro décadas. O curso acompanhará alguns estudos empíricos e teóricos, de diversas 
áreas disciplinares, que já se tornaram referência básica ao estudo das migrações e da 
urbanização no Brasil, contextualizando tais obras histórica e conceitualmente, e apontando 
alguns termos mais atuais do debate. 
 
 
Metodologia: O trabalho será desenvolvido através de aulas expositivas e da presença e 
participação ativa dos alunos em sala.  
 
 
Programa e Bibliografia: 
 
1ª. Aula (14/05/19: Apresentação do curso. Introdução ao tema das migrações internas 
relacionadas à urbanização no Brasil   
 
2ª. aula: (21/05/19) Mudança social no campo e migração à cidade  
 
3ª aula: (04/06/19) Urbanização e migrações  
 
4ª aula: (11/06/19) Migração e transformação social no Brasil 
 
5ª aula: (18/06/19) Migrações, marginalidade e integração  
 
6ª aula: (02/07/19) Mobilidade social e deslocamentos no espaço da cidade  

 
7ª aula: (09/07/19) Migração interna: das “novas” mobilidades à “nova” teoria? 

 


