
 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional 
Disciplina: Políticas Migratórias Internacionais: mobilidade e confinamento 
código PRU 732; turma SIGA 1860  
(optativa - mestrado e doutorado)   
  
Professores: Helion Póvoa Neto, Antonella Grieco 
  

Período: 1º Semestre - 1º Bimestre 2021 
Carga horária: 40 horas 
Horário: sextas feiras, das 14:00 às 16:00    
Inscrições: de 24/04 a 04/05, pelo site da UFRJ [o site do IPPUR está em 

manutenção; ver em anexo as instruções para inscrever-se] 
 
Haverá um limite no número de participantes no curso. Pede-se que inscritos e 
interessados enviem, antes da primeira aula, e-mail para helionpovoa@ippur.ufrj.br 
e griecoantonella17@gmail.com, explicitando, se for o caso, o curso de pós-

graduação de origem e o tema ou interesse de pesquisa.  
  
 
Ementa: Avaliação histórica e comparativa de políticas de intervenção e controle 

quanto a migrantes e refugiados no âmbito internacional. Contextualização política 
das políticas migratórias e exame da literatura internacional disponível. Análise do 
caso brasileiro em perspectiva quanto ao contexto internacional. Neste bimestre, 
especificamente, o curso se concentrará na análise, histórica e teórica, dos 
processos de aceleração da mobilidade espacial de migrantes, refugiados e outros 

sujeitos, face aos processos de reforço de fronteiras, contenção e confinamento.  
  
 
Objetivo: O curso busca apresentar as condições históricas que levaram aos 

processos de produção da mobilidade espacial da população como força de 
trabalho, mas também como expectativa de superação social através de 
deslocamentos, e à aceleração da vida em geral. Simultaneamente, procura-se 
delinear as condições em que se dão os processos de enquadramento dessa 
mobilidade especial, seja na forma de restrições fronteiriças aos movimentos de 

migrantes e refugiados, seja na constituição de dispositivos de controle como 
campos e locais de confinamento. 
 
 

Apresentação: O contexto da presente pandemia representa um poderoso desafio à 
continuidade dos processos de deslocamento global, levando não só à promoção de 
novas formas de restrição e de controle, como ao reforço de formas já existentes e 
à retomada de processos restritivos anteriores. O curso parte da consideração de 
que tanto a mobilidade espacial quanto o confinamento de populações são 
processos sociais amplos, forjados historicamente em meio aos embates sociais e 
políticos. Pretende compreender tais processos junto aos contextos históricos que 
os justificaram e face às interpretações teóricas que buscam compreendê-los. 
  

Avaliação: Será solicitado, ao final do curso, um texto breve abordando as 
principais conclusões de cada uma das aulas, dialogando com os autores 
trabalhados.    
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Plano de aulas: 
 
1ª aula: 14/05. Apresentação dos conteúdos e da dinâmica do curso 
 
2ª Aula: 21/05. A produção histórica da mobilidade espacial e das suas 
restrições 
 

3ª Aula: 28/05. Medidas de disciplinamento e governo das mobilidades  
 
4a aula: 04/06. Indefinida devido ao feriado no dia anterior 
 

5ª aula: 11/06. Formação de fronteiras. A dimensão colonial. 
Regulamentações da mobilidade e seus bloqueios através da invenção do 
passaporte e dos controles fronteiriços 
 
6ª aula: 18/06. – A forma campo.  Dispositivos de imobilidade e de 

confinamento dos corpos. O confinamento coercitivo, o exílio, o refúgio. Os 
casos da Itália, Rússia, Cuba, Filipinas, África do Sul 
 
7ª aula: 25/06. Produção legal dos corpos ilegais. Travessias, corredores e 

fechamentos à mobilidade de migrantes e refugiados. 
Europa/Mediterrâneo e América Latina   
 
8ª aula: 02/07. Generalização e aceleração da mobilidade das pessoas, no 
tempo e no espaço. “Giro das mobilidades" e teoria social 

 
9ª aula: 09/07. Pestes, pandemias e controles da mobilidade. Políticas de 
migração, confinamento de doentes. 


