
PLANO DE ENSINO 
– Período especial de atividades remotas / 2º semestre de 2020 –

 Linha de pesquisa: Não se aplica.
Disciplina: Imigração e Sociedade Código: HSO 715
Nível: (  X ) Mestrado  (  X ) Doutorado Nº de matriculados/as: 

Nº de discentes de acordo com a proposta: 18
Natureza: (  ) Obrigatória (  x) Eletiva Carga horária: 60 Créditos: 4
Professor/a/es: Márcio Sérgio Batista Silveira de Oliveira
Ementa: Sociologia da imigração: estado da arte. O conceito de imigração no
cruzamento das teorias sociológicas clássica e contemporânea. A assimilação
e o  estudo  das  migrações internacionais.  Imigração  e  discriminação:  uma
abordagem histórico-sociológica. How migration is changing our world.

Programa

SESSÃO 1 - Sociologia da imigração: estado da arte
SESSÃO 2 - O tema da imigração nos clássicos e na “Escola de Chicago
SESSÃO 3 -  O tema da imigração: teoria e história
SESSÃO 4 - Imigração e discriminação: uma abordagem histórico-sociológica.
SESSÃO 5 - Migrações Internacionais e o Século XXI
Metodologia/Descrição das atividades e recursos tecnológicos a serem empregados:  a
comunicação com a turma ocorre via e-mail e também via grupo de WhatsApp. Os encontros
ocorrerão online,  via  plataforma Zoom.  Os/as  estudantes  realizam a  leitura  (seguindo as
mesmas orientações das aulas presenciais abaixo) e participam do encontro de forma remota.
Todas  as  aulas  um  ou  dois  alunos  se  responsabilizam  pela  sistematização  da  leitura  e
exposição inicial. Os textos selecionados foram disponibilizados via google Drive e também
por e-mail.  As discussões dos temas propostos no programa serão desenvolvidas a partir das
leituras obrigatórias e previamente programadas. O levantamento de questões, identificação
da tese defendida pelo/a autor/a, identificação e compreensão dos conceitos envolvidos e a
contextualização das  temáticas  são centrais  para a  compreensão e  análise  dos  conteúdos.
Orienta-se que as leituras sejam sistematizadas por escrito.
Envio antecipado pelo professor de Power Point com o conteúdo e texto específico à 
atividade.
Cada atividade é apresentada (15 min) por alunos já previamente definidos.
Em cada dia de atividade, depois da apresentação dos alunos, leitura e comentários do  PP e 
do conteúdo pelo professor
Durante cada atividade, há espaço para debate, perguntas e comentários 
Cronograma: 
- 30 hs de atividades síncronas, sempre às quarta-feiras, 9-12hs
- 30 hs de atividades assíncronas reservadas às leituras dirigidas da bibliografia 
sugerida, orientações individuais e visualizações de filmes e vídeos previstos.

Cronograma/Calendário
Atividade 1: 9/9 Sociologia da imigração: apresentação e estado da arte

REA, A et TRIPIER, M. (2003). Sociologie de l´immigration. Paris: La Découverte.

Atividade 2: 17/9 O tema da imigração nos clássicos e na “Escola de Chicago”
OLIVEIRA,  Márcio  de.  (2014).  O  tema  da  imigração  na  sociologia  clássica.

Revista  Dados,  vol.  57,  jan/mar,  pp.  73-100.  Disponível  em
http://www.scielo.br/pdf/dados/v57n1/03.pdf
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Video:  Los  immigrantes  europeos  en  America.  https://www.youtube.com/watch?
v=ldKmJdUNqsQ

Atividade 3:  24/9  GREEN,  N.  (2008).  O Tempo e o Estudo da  Assimilação.  Revista
Antropolíticas.  Dossiê  Imigração,  nº25,  pp.23-48  (Disponível  em
www.ufpr.academia.edu/MarciodeOliveira)

Atividade  4:  1º/10  De Wind  &  PORTES,  Alejandro.  A  Cross-Atlantic  Dialogue:  The
Progress of Research and Theory in the Study of International Migration. International
Migration  Review. Vol.  38,  nº  3,  pp.  828-851.  (Disponível  em
www.ufpr.academia.edu/MarciodeOliveira)

Atividade 5: 8/10 OLIVEIRA, Márcio de & KULAITIS, Fernando. (2017) Habitus Imigrante e 
Capital de Mobilidade: a Teoria de Pierre Bourdieu Aplicada aos Estudos Migratórios. 
Mediações, vol. 22, nº 1, pp. 15-47. (disponível on line).

Atividade 6:15/10 PORTES, Alejandro et  all.  (2008). Filhos de imigrantes nos EUA hoje.
Tempo Social. Vol. 20, pp.13-50 (Disponível Scielo).
Texto complementar: OLIVEIRA, Márcio de. (2016). Imigração e Identidade Nacional na América Latina: o elo 
esquecido. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 31, nº 90, pp. 177-182. (Disponível no SCIELO e no 
Academia).

Atividade 7: 22/10 PENCHASZADEH, Ana Paula SFERCO, Senda. (2020).Solidaridad y 
fraternidad, otros modos de subjetivación frente a la migración In Oliveira, Márcio e Ribeiro, 
Luiz Carlos (2020). Sociedades em movimento. São Paulo: Intermeios, p. 179-204. 
(Disponível no Drive)

Atividade 8: 5/11 Raúl D. Wise. (2020). Migración, sociedade civil y governanza global: 
reflexiones a partir del pensamiento crítico. In Oliveira, Márcio e Ribeiro, Luiz Carlos 
Sociedades em movimento. São Paulo: Intermeios, p. 45-50 (Disponível no Drive)

Atividade 9: 12/11 - OLIVEIRA, Márcio de; CAVALCANTI, Leonardo. (2020). Imigrantes 
latino-americanos no Brasil, 2000-2017. Contribuições para o debate teórico sobre as 
migrações Sul-Sul. In Oliveira, Márcio e Ribeiro, Luiz Carlos Sociedades em movimento. São
Paulo: Intermeios, p. 19-44(Disponível no Drive)

 
Atividades 10  :  19/11  -  OLIVEIRA,  Márcio  de.  (2020).  Sírios  e  congoleses  homens  e
mulheres  refugiados  no  Brasil:  perfil  socioeconômico,  integração  e  perspectivas  futuras.
PLURAL,  Revista  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Sociologia  da  USP,  São  Paulo,
v.27.1, jan./jul., 2020, p.62-89. Disponível on-line.

 
Avaliação:

A avaliação será realizada através da apresentação Trabalho final, a ser entregue
após  o  término  das  aulas,  versando  sobre  temáticas  desenvolvidas.  O  mesmo  poderá
constituir-se em um artigo, capítulo da Dissertação de Mestrado e/ou da Tese de Doutorado
em andamento.

A nota final (atividades de leitura e seminário + trabalho final
Bibliografia Básica:
MENEZES, Lená Medeiros de. (2007). “Movimentos migratórios: Resgate 
necessário nas Relações Internacionais”. In: Relações Internacionais: Teorias e 
Processos. Rio de Janeiro: EDUERJ.
NOIRIEL, Gerard (2001). État, nation et immigration. Paris : Ed Belin (Collec. 
Folio histoire).
_____. (2006). Le creuset français. Histoire de l´immigration XIXe-XXe siècle. Paris : Ed du 
Seuil, 2ème édition. 
OLIVEIRA, Lúcia Lipp de (2006). Nós e eles. Relações culturais entre brasileiros e 
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imigrantes. Rio de Janeiro: FGV. 
_____. (2007). O Brasil dos imigrantes. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
OLIVEIRA, Márcio de (2007). Imigração e diferença em um estado do sul do Brasil: o 
caso do Paraná. Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, v. 7. 
http://www.nuevomundo.revues.org.
____. (2009). Origens do Brasil meridional: dimensões da imigração polonesa ao Paraná. 
Estudos históricos, vol. 22, nº 43, p. 218-237.
PETRONE, M. T. S. (1978). Imigração In: Fausto, B. (sob a dir.). História Geral da 
Civilização Brasileira. São Paulo: Difel, 2º vol., tomo III, p. 93-133.
RAMOS, J. de S. (1994). O Ponto da Mistura: Raça, Imigração e Nação em um Debate da 
Década de 20. Rio de Janeiro: Dissertação de Mestrado. Museu Nacional/UFRJ.
____. (2004). La construction de l´immigrant indésirable » et la nationalisation de la politique 
d´immigration brésilienne. In RYGIEL, P. (sous la dir.). Le bon grain et l´ivraie. Paris : Aux 
lieux d´être, p. 75-97.
RIBEIRO, Mariana C. (2012). Venha o decreto da expulsão. São Paulo: Humanistas
ROCHE, Jean. (1969).  A colonização alemã e o Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Globo.
SAID, Edward W. (2004). Freud e os não-europeus. São Paulo: Boitempo.
SAITO, H. (1961). O Japonês no Brasil. História de sua mobilidade e fixação. São Paulo: 
Fundação ESP de São Paulo, Editora “Sociologia e Política”.
SANTOS, Viviane Teresinha dos. (2008). Italianos sob a mira da política política. São Paulo: 
Humanistas
SAYAD, Abdelamalek (2006). L´immigration ou les paradoxes de l´alterité. vol. 1 L´illusion du
provisoire. Paris : Ed Raisons d´Agir.  
SEYFERTH, G. (1997). A assimilação dos imigrantes como questão nacional. Rio de 
Janeiro: Mana, (3/1), p. 95-131.

 

UFPR | Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
h p://www.humanas.ufpr.br/portal/pgsocio/


