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Sessão 1 (9H30 - 12H30)

Repensando a contribuição de Paul Singer: 

por uma economia política da migração

Sessão 2 (14H - 17H)

A mobilidade espacial da população nas 

metrópoles da América Latina: tendências e 

possibilidades teórico-metodológicas

Este workshop reunirá demógrafos 
especialistas em estudos migratórios 
e processos de urbanização e 
metropolização para refletir sobre os 
avanços identificados nesse campo 
em termos teóricos/metodológicos, 
tendo como referência contribuições 
clássicas na áreas de economia política 
de migração, em especial o ensaio 
seminal de Paul Singer, “Migrações 
Internas: considerações teóricas sobre 
o seu estudo”. Ao revisitar este autor e 
as linhas teóricas que o influenciaram, 
tendo como pano de fundo os novos 
contextos econômicos, políticos e 
regionais, em especial, as novas formas 
de expansão urbana das metrópoles, 
espera-se obter uma síntese dos 
avanços obtidos na interpretação 
dos fenômenos e, principalmente, das 
lacunas por enfrentar. Espera-se, com 
este evento, fomentar um processo de 
reflexão que culmine na intensificação 
de pesquisas e proposições de 
ordem teórica que incrementem 
a capacidade de compreensão 
dos movimentos populacionais na 
metrópole contemporânea.

BLOCO 1

Fausto Brito (Cedeplar/UFMG)
Processo de urbanização, metropolização e 
mobilidade populacional: o que há de novo, 
como interpretar?

CAFÉ

BLOCO 2

Rosana Baeninger (NEPO/Unicamp)
Migração e a nova dinâmica regional brasileira

Alisson Barbieri (Cedeplar/UFMG)
A migração no contexto da urbanização 
recente no Brasil 

DEBATE

Relatoria   Profa. Dra. Roberta Peres (UFABC)
                   Prof. Dr. Kleber Oliveira (UFS)

BLOCO 1

Jorge Rodríguez Vignoli (Celade/Chile)
A expansão territorial e a mobilidade
nas metrópoles lationameicanas: fatos e
aportes teóricos  

CAFÉ

BLOCO 2

José Marcos Pinto da Cunha (NEPO/Unicamp)
Periferia, periferias: o que há de novo na 
dinâmica de expansão espacial em nossas 
metrópoles?

Ricardo Ojima (UFRN)
O papel das metrópoles no contexto das 
desigualdades regionais: o caso nordestino 

DEBATE

Relatoria   Profa. Dra. Roberta Peres (UFABC)
                   Prof. Dr. Kleber Oliveira (UFS)
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