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EMENTA (Unidade Didática) 

Bases teóricas e conceituais da Geografia da População. Métodos e Técnicas em estudos populacionais. Teorias
demográficas. Dinâmica populacional. Estrutura e crescimento da população. Políticas demográficas. População e
recursos naturais.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

(1ª sem.) Apresentação da disciplina.

1º MÓDULO: Bases teóricas dos estudos populacionais (5 aulas).
(2ª sem.) Principais autores/teorias I: Malthus e Marx.
(3ª sem.) Principais autores/teorias II: Foucault.
(4ª sem.) Introdução à Demografia I: contexto, elementos e definições. 
(5ª sem.) Introdução à Demografia II: transição demográfica e processo demográfico brasileiro.
(6ª sem.) Geografia da População “clássica” e sua crítica. 

2º MÓDULO: Aprofundamento temático: Migrações (8 aulas).
(7ª sem.) Migrações internas/temporárias: o rural, o urbano, as fronteiras internas.
(8ª sem.) Migrações regionais no Brasil: historicidade e dinâmicas recentes.
(9ª sem.) Migrações regionais no Paraná: historicidade e dinâmicas recentes.
(10ª sem.) Os e/i migrantes: perspectivas.
(11ª sem.) Teorias de migração (internacional).
(12ª sem.) Migrações internacionais de e para o Paraná e Brasil nas últimas décadas.
(13ª  sem.)  Migrações  internacionais  no  mundo  contemporâneo:  fluxos,  Estados  e  direitos  (políticas  migratórias,
geopolíticas, movimentos sociais).
(14ª sem.) Temas emergentes em estudos populacionais: migração e gênero / população e meio ambiente.

(15ª sem.) Prova.

OBJETIVO GERAL
Situar os fundamentos teóricos da Geografia da População como subsídio para a análise crítica da relação entre a
reprodução  da  população  e  a  produção  do  espaço.  Problematizar  a  população  enquanto  tratamento  conceitual
meramente quantificável, genérico e abstrato, que tende, nesse tratamento, a uma autonomização em relação ao
processo histórico, econômico, político, social e espacial que lhe dá sentido.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Apresentar e debater as bases teóricas e conceituais dos estudos populacionais a partir das contribuições

de T. Malthus, K. Marx e M. Foucault, identificando e refletindo sobre os elementos da dinâmica demográfica
(natalidade, fecundidade, mortalidade, migração) sobretudo no Brasil;

 Contextualizar a Geografia da População e o modo como o conhecimento geográfico “clássico” se apropria
dos estudos de população para interpretar a realidade em diversas escalas,  discutindo a concepção de
espaço e de sociedade dominante nessas abordagens;



 Aprofundar  a  análise  das  teorias  e  dos  processos  de  migração  (internas,  inter-regionais,  temporárias,
internacionais),  avaliando os principais fluxos migratórios no Paraná, no Brasil  e no mundo nas últimas
décadas,  discutindo  o  fenômeno  migratório  em  sua  complexidade,  considerando  aspectos  atuais  e
emergentes, como sua relação com a perspectiva dos direitos humanos, questões de gênero e a justiça
ambiental.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Cada aula contará com textos básicos de leitura obrigatória para todos os alunos. Estes textos servirão de base
teórica para a discussão do conteúdo das aulas.  A primeira parte da aula será geralmente dedicada à exposição
dialogada de conteúdos, temas, noções e conceitos básicos da disciplina, valorizando o reconhecimento de exemplos
e casos concretos, utilizando dados, materiais na internet e recursos cartográficos. Na segunda parte da aula haverá
eventualmente a continuação da aula expositiva, como também poderemos assistir filmes/documentários,  realizar
atividades  práticas  e  leituras/discussões  de  textos  curtos  em  sala.  IMPORTANTE:  A  COMUNICAÇÃO,  A
DISPONIBILIZAÇÃO DE TEXTOS, MATERIAIS COMPLEMENTARES, A ENTREGA DE AVALIAÇÕES BEM COMO
A  EXPOSIÇÃO  DE  NOTAS/FREQUÊNCIA  SERÁ  REALIZADA  POR  MEIO  DA  PLATAFORMA  MOODLE
https://ava.ufpr.br/login/index.php

TRABALHO DE CAMPO
A aula prática (de campo) complementará a análise do processo migratório no Brasil, no Paraná e particularmente na
metrópole de Curitiba.  Para tanto,  visitaremos a Caritas Curitiba,  visando conhecer seus objetivos e ações com
migrantes  internacionais  e  sobretudo  refugiados  e  solicitantes  de  refúgio,  bem  como  conversar  com  pessoas
(eventualmente migrantes) ligadas à Caritas. Também conheceremos as ações do Movimento Nacional da População
em Situação de Rua ligadas à problemática da população em situação de rua de Curitiba que se realiza no plano de
dinâmicas sociais, migratórias, demográficas entre outras. O trabalho de campo permitirá conhecer profundamente e
concretamente  o  modo  como  vem  ocorrendo  a  dinâmica  migratória  e  socioespacial  em  nossa  realidade,
possibilitando reconhecer movimentos e sujeitos sociais implicados nessa problemática.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
Cada aluno fará, no primeiro módulo do curso, 3 (três) resenhas: 
Primeira resenha relativa às aulas/textos da 2ª e 3ª semanas (entregar na 4ª semana – 06/04/2018)
Segunda resenha relativa às aulas/textos da 4ª e 5ª semanas (entregar na 6ª semana – 20/04/2018)
Terceira resenha relativa às aulas/textos da 6ª semana (entregar na 7ª semana – 27/04/2018)

Entende-se por resenha uma avaliação pessoal e crítica de cada aluno sobre a aula e os textos lidos, expondo as
principais ideias expostas/debatidas em aula bem como dos autores lidos.  Quanto aos textos, fazer comentários
sobre como os autores desenvolvem suas ideias, que outros autores eles abordam, que conceitos utilizam; trata-se
de reconstruir o movimento do pensamento dos autores, não se esquecendo de emitir sua opinião sobre como o texto
ajuda a pensar o tema em questão.  Cada resenha não poderá ultrapassar 1 (uma) página, com espaçamento
simples, fonte Times New Roman, tamanho 11.

No  segundo  módulo  serão  formados  grupos  de  no  máximo  5  integrantes para  a  realização  do  Relatório
Problematizado de Campo. O relatório deverá conter tanto uma descrição/documentação/registro do que foi feito em
campo  como,  necessariamente,  uma  problematização  teórica  da  migração.  Portanto,  necessariamente,  os
relatórios  devem  articular  no  mínimo  3  textos/autores  trabalhados  no  segundo  módulo  da  disciplina  à
realidade vista em campo. O prazo para a entrega do Relatório Problematizado de Campo é 25/06/2018.

Serão realizadas algumas atividades complementares ao longo do semestre, que valerão nota SOMENTE nos casos
em que a aluna/o aluno não atingir a média 7,00.

Composição das médias finais:
A avaliação será feita considerando a média aritmética entre: 

1) Resenhas individuais do Módulo 1 (3 resenhas, valendo 3,33 cada, totalizando 10,00); 
2) Relatório Problematizado de Campo (10,00); 
3) Prova individual sem consulta (10,00).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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LOU, I. A. C., MAGALHÃES, M. V. (orgs.). Migrações internas nos decênios 1990 e 2000 em unidades da Federação
selecionadas: mudanças e continuidades. Salvador: SEI, 2014
MARTINE, G. “Estado, economia e mobilidade geográfica: perspectivas para o fim de século”. In: Revista Brasileira
de Estudos Populacionais, Campinas, n.11, 1984.
MARTINS, J. de S. Exclusão social e nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 1997.
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PATARRA, N. L. “Migrações internacionais de e para o Brasil contemporâneo”. São Paulo em Perspectiva, v.19, n.3,
jul/set 2005.
______. “Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estud. Av., São Paulo, v. 20, n. 57, ago. 
2006.   Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142006000200002&lng=pt&nrm=iso
REIS, R. R. “Soberania, direitos humanos e migrações internacionais”.  Rev. Bras. de Estudos Sociais, v. 19, n. 55,
jun. 2004.
SANTOS, J. F., LEVY, M. S. F., SZMRECSÁNYI, T. (orgs.). Dinâmica da População: teoria, métodos e técnicas de
análise. São Paulo: T. A. Queiroz, 1980.
SASAKI, E. M., ASSIS, G. de O. “Teorias das migrações internacionais”. Anais do XII Encontro Nacional da ABEP,
Caxambu, outubro de 2000
SAYAD, A. A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. São Paulo: EDUSP, 1998.
SILVA,  E.  F.  GEDIEL,  J.  A.  P.,  TRAUZZYNSKI,  S.  C.  (orgs.).  Direitos  Humanos  e  políticas  públicas. Curitiba:
Universidade Positivo, 2014.
SINGER, P. Economia Política da Urbanização. São Paulo: Contexto, 2012.
RUA, J. Repensando a Geografia da População. In: Geo UERJ, n.1, 1997.
TORRES, H., COSTA, H. (orgs.). População e meio ambiente. São Paulo: Editora Senac, 2006.
ZELINSKY, W. Introdução à Geografia da População. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1974.
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verão. Petrópolis: Vozes, 1986. 
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Outras fontes

ABEP – Associação Brasileira de Estudos Populacionais www.abep.org.br
CEDEPLAR – Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Faculdade de Ciências Econômicas/UFMG)
http://www.cedeplar.ufmg.br/demografia/apresentacao.html
CSEM – Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios http://www.csem.org.br/
Divisão de população da Organização das Nações Unidas (em inglês) www.un.org/esa/population
Fundo das Nações Unidas para a População (em português) http://www.unfpa.org.br/novo/index.php
IBGE http://www.ibge.gov.br/home/mapa_site/mapa_site.php#populacao
NEPO  –  Núcleo  de  Estudos  de  População  (Instituto  de  Filosofia  e  Ciências  Humanas/UNICAMP)
http://www.nepo.unicamp.br/index.html
REBEP – Revista Brasileira de Estudos Populacionais http://www.rebep.org.br/index.php/revista
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http://www.ibge.gov.br/home/mapa_site/mapa_site.php#populacao
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http://www.un.org/esa/population
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http://www.cedeplar.ufmg.br/demografia/apresentacao.html
http://www.abep.org.br/
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz281.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142006000200002&lng=pt&nrm=iso


REMHU – Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana http://www.csem.org.br/remhu/ 
TRAVESSIA – revista do migrante http://missaopaz.wix.com/cem
Pastoral  do  Migrante  de  Curitiba http://pastoraldomigranteregionalsul.blogspot.com.br/ /  https://pt-
br.facebook.com/Pastoral-do-Migrante-Curitiba-230997207091298/ 
CASLA – Casa Latino-Americana http://www.casla.com.br/ 
ACNUR-ONU – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados http://www.acnur.org/t3/portugues/ 
Convenção Internacional sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
?view=1 
Protocolo de 1967
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0003

Professor da Disciplina: Prof. Dr. Danilo Volochko

Assinatura: 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Prof. Dr. Eduardo Vedor de Paula

Assinatura: 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
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