
 

NSTITUTO DE ILOSOFIA && IÊNCIAS UMANAS 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

11°°  SSeemmeessttrree  ddee  22001122  

 
DISCIPLINA 
CÓDIGO  / TURMA    NOME 

HZ157/A Tópicos Especiais em Sociologia XIII: imigração internacional e 
trabalho 

 
PRÉ-REQUISITOS 

HZ158 HZ258 HZ358/ AA200  
 
CARGA HORÁRIA:  (Nº DE HORAS POR SEMANA) 

TEORIA: 04 PRÁTICA: 00 LABORATÓRIO: 00 ORIENTAÇÃO: 00 ESTUDO: 00 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA: 00 HORAS AULA EM SALA: 04 CRÉDITOS: 04 

 
HORÁRIO: 

3ª feira - 14h00 às 18h00 
 
PROFESSOR(A) RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 
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EMENTA 

Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que 
estão sendo realizadas no departamento de Sociologia. 
 
PROGRAMA 
A disciplina tem por objetivo oferecer um panorama da literatura crítica que coloca a 
questão do trabalho como epicentro para a análise do fenômeno da imigração internacional 
na atualidade. Longe de desconsiderar a necessidade de olhar as múltiplas, e em contínuas 
transformações, interfaces da imigração internacional (na sua dimensão política, econômica 
e sócio-cultural), pretendemos mostrar a importância das dinâmicas relacionadas ao 
trabalho para o conhecimento e a análise da realidade social desse fenômeno. Serão 
expostos e discutidos tanto textos que tratam do tema no contexto europeu, quanto aqueles 
de referência à emergência de um novo contexto imigratório internacional no Brasil. 
Procuraremos mostrar como as condições de trabalho do imigrante internacional, 
principalmente aquele indocumentado, se mostram um elo de aproximação de 
problemáticas – como o racismo, a discriminação e a exclusão – nesses diferentes 
contextos. A relação entre o mercado de trabalho, os mecanismos que contribuem para o 
seu funcionamento e as dinâmicas das migrações internacionais servirá, portanto, de fio 
condutor para trazer à luz os debates sobre o tema da imigração internacional e mostrar a 



sua importância para a compreensão crítica do mundo contemporâneo – das estruturas de 
poder e de suas relações sistêmicas e, paralelamente, das novidades e transformações 
ligadas às iniciativas e lutas dos próprios imigrantes.  

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
A disciplina oferecerá leituras expositivas de autores críticos que tratam o tema da 
imigração internacional e do trabalho no contexto europeu. A escolha dessa metodologia de 
exposição teórica se deve à inexistência de tradução para o português de muitos desses 
textos escolhidos. Desse modo, poderemos vir ao encontro dos alunos que não têm o 
domínio das línguas estrangeiras. Também serão discutidas a literatura, as novas pesquisas 
e as notícias da mídia que têm por foco a documentação e a análise da inserção do 
imigrante internacional no mercado de trabalho brasileiro, hoje.  
 
Os eixos temáticos de desenvolvimento da disciplina serão divididos nos seguintes tópicos:  
 
1-) Raízes históricas do fenômeno na modernidade: colonialismo e a divisão internacional 
do trabalho. 
 
2-) A necessidade de força de trabalho e as diferentes fases históricas de valoração da 
figura do imigrante internacional no Brasil.   
 
3-) Dinâmicas e função da força de trabalho do imigrante internacional na atualidade do 
contexto europeu: principais temáticas e tendências. 
 
4-) A questão do trabalho no novo contexto imigratório internacional no Brasil. 
 
5-) A perspectiva do trabalho como instrumento analítico para desconstrução de mitos 
sobre a imigração internacional.  
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Atividade de seminário em grupo e trabalho dissertativo como avaliação final. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

O horário poderá ser agendado diretamente com a Doutoranda. 
 


