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Sessão Temática 1 – Migração e Trabalho 

 

Alessandra Gomes de Castro (UNIVAR) 
. 

O processo de integração dos imigrantes brasileiros em Viseu. 
 
 
Palavras-chave: teorias da migração; imigração brasileira; integração; redes 
sociais. 
 
 
O presente trabalho busca compreender como ocorre o processo de integração 
econômica e social dos imigrantes brasileiros em Viseu - Portugal. Para realizar 
tal tarefa, do ponto de vista metodológico fez-se uso da pesquisa qualitativa, 
sendo que, para efetuar a coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista 
com perguntas semi-estruturadas, de modo a obter um conhecimento do ponto 
de vista dos imigrantes brasileiros residentes nesta Cidade, bem como 
informadores privilegiados, isto é, profissionais que lidam diretamente com a 
questão da imigração. Assim, este estudo esta organizado em duas partes. Na 
primeira parte, realiza-se uma breve reflexão sobre algumas das tipologias 
utilizadas para classificar os movimentos migratórios e destaca ainda a 
importância do Estado frente à migração. Na segunda parte, com base nas 
quatorze entrevistas realizadas (doze entrevistas realizadas com os imigrantes 
brasileiros residentes em Viseu e duas entrevistas com os informadores 
privilegiados), descreve-se o processo de integração dos imigrantes brasileiros 
em Viseu. Por fim, esse estudo termina com as considerações finais, momento 
em que se apresentam alguns resultados decorrentes do estudo efetuado. 
 

 

Alexandre Diniz, Duval Fernandes, Andressa Faria (PUC Minas) 

 

Migração na Fronteira Norte do Brasil: fluxos e novas redes 
 
 
Palavras-chave: Migração Internacional, Migração na fronteira norte 
 

O Brasil vem, em momento recente, vivendo um novo processo migratório que 

se caracteriza pela migração de retorno dos brasileiros que viviam no exterior, 

pela chegada de contingentes cada vez mais numerosos de imigrantes, quer 

de elevada qualificação profissional, quer com baixa formação. Na fronteira 

norte, estes movimentos ainda são reduzidos, mas desde 2010 um novo fluxo 

começa a surgir com a chegada dos haitianos. Pela primeira vez, após várias 

décadas, observa-se um movimento de imigrante de um país que não tem 

fronteira com o Brasil e está no Hemisfério Norte. O que propomos neste artigo 
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é analisar o fluxo de imigrantes na fronteira norte do Brasil, considerando os 

dados disponíveis nas diversas fontes de informação, como, dentre outras, as 

do Itamaraty e do Ministério do trabalho.  Maior ênfase será dada ao 

movimento migratório dos haitianos que já seriam mais de 3.500 vivendo no 

Brasil. Por conta da peculiaridade do status migratório deste grupo, que entra 

no país por meio de solicitação de refúgio e se caracteriza como uma migração 

laboral, é importante conhecer o perfil e a situação deste grupo em especial . 

 

Ana Cássia Cople Ferreira (UFRJ), Cleusa Santos (UFRJ), 
Luciano Rodrigues de Souza Coutinho (UFRJ) 

 
 
A proteção social e os desafios atuais: circulação da força de trabalho e 
as políticas imigratórias.  
 
Palavras-chave: Trabalho, Migração e Proteção social. 
 
A questão da mobilidade da força de trabalho tem obtido relevância no debate 
sobre transformações socioeconômicas do sistema capitalista contemporâneo. 
O crescente fluxo de imigrantes tem lançado desafios para os países centrais: 
a questão da imigração ilegal, a forma de integração dos imigrantes às 
sociedades nacionais e a provisão de direitos e garantias individuais e sociais. 
Há pontos de convergências entre os desafios e as consequências 
socioeconômicas de se instituir uma verdadeira liberdade de circulação de 
trabalhadores. Configuram-se novas formas de intervenção sobre os fluxos 
migratórios e a formulação de políticas de imigração como também desafios 
que supõem uma concepção de mundo que responda à dinâmica desse 
processo, cada vez mais complexo. Tem-se como objetivo analisar sobre como 
e sob quais perspectivas ideológicas e políticas os desafios vêm se 
consolidando na política de imigração entre Brasil e Portugal. Buscaremos nos 
acordos internacionais, particularmente os bilaterais entre Brasil e Portugal as 
orientações para a intervenção social no âmbito da imigração.  
Concluímos que, no Brasil e Portugal, multiplicou-se o assistencialismo, 
trazendo políticas de integração de natureza liberal restritiva de matiz 
ideológico conservador. 
 

André Eduardo Ribeiro da Silva, Júlio César Suzuki (USP) 

 

Territorialidades migratórias de timbirenses em “cidades canavieiras” do 

nordeste paulista. 

 
Palavras-chave: Territorialidade Migratória, Redes territoriais, Relações de 
trabalho, Lavoura canavieira, Reprodução social camponesa 
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O objetivo deste trabalho é compreender as territorialidades migratórias 
de famílias originárias do município de Timbiras, localizado no leste 
maranhense, para o trabalho na lavoura canavieira no nordeste do estado de 
São Paulo, a partir das cidades de Guariba e Pradópolis. Propõe-se pensar a 
migração destes agentes sociais, enquanto processo social, a partir da relação 
entre determinantes objetivos e subjetivos vislumbradas no município de 
origem destes agentes sociais, e condicionantes da expansão territorial das 
plantações de cana de açúcar no Centro-Sul do Brasil, nos anos 2000. Por 
meio de depoimentos orais colhidos nos municípios envolvidos neste trabalho e 
fontes documentais, procura-se desvendar o processo contraditório de 
construção dessa territorialidade migratória timbirense nas cidades canavieiras 
no estado de São Paulo e de redes multifacetadas que aproximam e 
ressignificam as relações de pertencimento, territorializadas no município 
maranhense.  
 

Andressa Faria, Duval Fernandes, Alexandre Diniz (PUC Minas) 

 

Migração na Fronteira Norte do Brasil: fluxos e novas redes 
 
 
Palavra chave: Migração Internacional, Migração na fronteira norte 
 

O Brasil vem, em momento recente, vivendo um novo processo migratório que 

se caracteriza pela migração de retorno dos brasileiros que viviam no exterior, 

pela chegada de contingentes cada vez mais numerosos de imigrantes, quer 

de elevada qualificação profissional, quer com baixa formação. Na fronteira 

norte, estes movimentos ainda são reduzidos, mas desde 2010 um novo fluxo 

começa a surgir com a chegada dos haitianos. Pela primeira vez, após várias 

décadas, observa-se um movimento de imigrante de um país que não tem 

fronteira com o Brasil e está no Hemisfério Norte. O que propomos neste artigo 

é analisar o fluxo de imigrantes na fronteira norte do Brasil, considerando os 

dados disponíveis nas diversas fontes de informação, como, dentre outras, as 

do Itamaraty e do Ministério do trabalho.  Maior ênfase será dada ao 

movimento migratório dos haitianos que já seriam mais de 3.500 vivendo no 

Brasil. Por conta da peculiaridade do status migratório deste grupo, que entra 

no país por meio de solicitação de refúgio e se caracteriza como uma migração 

laboral, é importante conhecer o perfil e a situação deste grupo em especial . 

 

Charles P. Gomes (Fundação Casa de Rui Barbosa) 

 

 
Remessas como alavanca de desenvolvimento econômico no Brasil? Um 
estudo com brasileiros em Londres e Lisboa  
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 A relação entre desenvolvimento e migrações internacionais e os 
impactos resultantes dos investimentos e da poupança de imigrantes 
brasileiros se tornaram um grande tópico das políticas de desenvolvimento. 
Apesar de números macroeconômicos positivos e uma série de estudos 
etnográficos sobre o resultado das remessas nos países de envio de 
imigrantes, as pesquisas com foco na relação entre imigração e 
desenvolvimento ainda sofre com a fraca metodologia e com a falta de dados 
econômicos mais apurados. Se testarmos o argumento otimista que percebe as 
remessas como um instrumento de desenvolvimento econômico, podemos 
levantar uma série de questões críticas sobre esta hipótese: Estão as 
remessas possibilitando crescimento econômico e criação d empregos no 
Brasil ou só aumentando o nível de produtos importados como no caso de 
Cuba? Se as remessas são um dos principais benefícios econômicos para o 
país, como podemos medir os custos que a migração de profissionais 
qualificados para Europa pode representar para o Brasil? Os imigrantes 
brasileiros se integram completamente na Europa e interrompem seus laços 
socioeconômicos com suas cidades de origem? Estariam os novos imigrantes 
substituindo os antigos? As remessas estariam assim aumentando ou 
diminuindo nas próximas décadas? Para melhor responder a estas questões e 
verificar se as remessas possuem de fato um impacto no desenvolvimento 
econômico brasileiro, a pesquisa procurou dados microeconômicos, baseado 
em entrevistas com brasileiros em Lisboa e Londres, e as diferentes maneiras 
que as remessas vem sendo utilizadas no Brasil.  
 
 

Cleusa Santos (UFRJ), Ana Cássia Cople Ferreira (UFRJ), 
Luciano Rodrigues de Souza Coutinho (UFRJ) 

 

A proteção social e os desafios atuais: circulação da força de trabalho e 
as políticas imigratórias.  
 
Palavras-chave: Trabalho, Migração e Proteção social. 
 
A questão da mobilidade da força de trabalho tem obtido relevância no debate 
sobre transformações socioeconômicas do sistema capitalista contemporâneo. 
O crescente fluxo de imigrantes tem lançado desafios para os países centrais: 
a questão da imigração ilegal, a forma de integração dos imigrantes às 
sociedades nacionais e a provisão de direitos e garantias individuais e sociais. 
Há pontos de convergências entre os desafios e as consequências 
socioeconômicas de se instituir uma verdadeira liberdade de circulação de 
trabalhadores. Configuram-se novas formas de intervenção sobre os fluxos 
migratórios e a formulação de políticas de imigração como também desafios 
que supõem uma concepção de mundo que responda à dinâmica desse 
processo, cada vez mais complexo. Tem-se como objetivo analisar sobre como 
e sob quais perspectivas ideológicas e políticas os desafios vêm se 
consolidando na política de imigração entre Brasil e Portugal. Buscaremos nos 
acordos internacionais, particularmente os bilaterais entre Brasil e Portugal as 
orientações para a intervenção social no âmbito da imigração.  
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Concluímos que, no Brasil e Portugal, multiplicou-se o assistencialismo, 
trazendo políticas de integração de natureza liberal restritiva de matiz 
ideológico conservador. 
 

Duval Fernandes (PUC Minas), Alexandre Diniz (PUC Minas), 
Andressa Faria (PUC Minas) 

 

 
Migração na Fronteira Norte do Brasil: fluxos e novas redes 
 
Palavras-chave: Migração Internacional, Migração na fronteira norte 
 

O Brasil vem, em momento recente, vivendo um novo processo migratório que 

se caracteriza pela migração de retorno dos brasileiros que viviam no exterior, 

pela chegada de contingentes cada vez mais numerosos de imigrantes, quer 

de elevada qualificação profissional, quer com baixa formação. Na fronteira 

norte, estes movimentos ainda são reduzidos, mas desde 2010 um novo fluxo 

começa a surgir com a chegada dos haitianos. Pela primeira vez, após várias 

décadas, observa-se um movimento de imigrante de um país que não tem 

fronteira com o Brasil e está no Hemisfério Norte. O que propomos neste artigo 

é analisar o fluxo de imigrantes na fronteira norte do Brasil, considerando os 

dados disponíveis nas diversas fontes de informação, como, dentre outras, as 

do Itamaraty e do Ministério do trabalho.  Maior ênfase será dada ao 

movimento migratório dos haitianos que já seriam mais de 3.500 vivendo no 

Brasil. Por conta da peculiaridade do status migratório deste grupo, que entra 

no país por meio de solicitação de refúgio e se caracteriza como uma migração 

laboral, é importante conhecer o perfil e a situação deste grupo em especial . 
 

Eduardo Gabriel (USP) 

 

A Casa do Migrante no caminho da busca de trabalho 
 
Palavras-chave: Casa do Migrante, Migração e Trabalho. 
  
É historicamente conhecida e estudada a motivação e causas das migrações 
em busca de trabalho. Porém, é certo também que os dilemas dos migrantes 
na busca de trabalho são atuais e com desafios ainda mais intensos, 
especialmente quando se trata das condições de formação e preparo para o 
trabalho. A Casa do Migrante de São Paulo como obra social de acolhida aos 
migrantes, que pertence à congregação religiosa dos Missionários de São 
Carlos Borromeo – Scalabrinianos é um espaço exemplar por onde passam 
centenas de migrantes que carregam consigo estes dilemas e conflitos na 
busca de trabalho. Espera-se apresentar alguns relatos de migrantes 
brasileiros em busca de trabalho que estão na Casa do Migrante, e também de 
brasileiros que estão regressando agora ao Brasil diante da grande crise 
econômica mundial. O objetivo é observar em que medida a Casa do Migrante 
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comporta uns elementos que permitam a relação entre o migrante e o trabalho, 
ou seja, como estes migrantes expressam isso no convívio coletivo da própria 
Casa do Migrante.  
 

 

Elisa Cunha (UFRJ) 

 

Peasant traders e transnational peasants: sobre camponeses-negociantes 
e suas transformações através do comércio a longa distância. 

 
 
Palavras chaves: camponeses negociantes, camponeses artesãos, comércio 
ambulante, migrações nacionais e internacionais 
 

A proposta do texto a ser apresentado busca comparar alguns trabalhos 
antropológicos e sociológicos sobre peasant traders e transnational peasants. 
A tradução sugerida na expressão camponeses-negociantes tenta dar conta 
dessa espécie de categoria liminar que se forma na relação entre campesinato 
e mercado, pois a perspectiva dos autores oscila: ora são camponeses, porque 
mantém a relação com a terra e o trabalho familiar, mesmo realizando viagens 
para áreas longínquas; ora são comerciantes fazendo a ligação entre a 
produção local de artesanato e os mercados consumidores alhures, embora 
não sejam tratados como intermediários externos aos grupos de camponeses 
artesãos. A conclusão deste estudo comparativo pretende estabelecer relações 
entre os camponeses negociantes e as migrações, uma vez que o comércio 
ambulante de artesanato freqüentemente está ligado ao tipo de contexto 
referido, ao mesmo tempo em que participa de fluxos migratórios mais amplos, 
tanto em escala nacional quanto internacional.       

 

Elisa Mariz (UNINOVE/ Observatório das Metrópoles) , Lúcia 
Bógus (PUC-SP/ Observatório das Metrópoles) 

 

Empreendedorismo Feminino: imigrantes portuguesas em São Paulo 

Palavras-chave: imigrantes, empreendedorismo, capital social, redes sociais 

Este trabalho apresenta a trajetória de imigrantes portuguesas que 
chegaram à cidade de São Paulo nas últimas décadas do século XX e registra 
as suas estratégias de sobrevivência, inicialmente na busca de trabalho e 
posteriormente como empreendedoras em seus próprios negócios: 
restaurantes, agência de turismo, cantora de fados, entre outros. O principal 
objetivo é o de conhecer, a partir de suas narrativas, o grau de 
empreendedorismo dessas mulheres e o aporte de capital social que detinham, 
utilizaram e que foram capazes de construir ao longo das quatro décadas 
vividas nessa grande metrópole. Neste contexto busca-se conhecer também 
como se deu o acesso às redes sociais de apoio às suas chegadas, no período 
de adaptação à cidade e na realização de seus empreendimentos comerciais. 
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O caminho analítico e interpretativo percorrido, a partir de entrevistas 
presenciais com essas imigrantes portuguesas, permite concluir que o capital 
social é recurso de extrema relevância ao empreendedorismo, que elas sabem 
utilizar com maestria, no acesso e na construção das redes sociais e no 
fortalecimento das práticas inerentes ao diálogo cultural luso-brasileiro. 

 

Elisa Massae Sasaki (UERJ), Kimihiro Tsumura (Universidade 
Hamamatsu Gakuin) , Janete da Silva Oliveira (UERJ) 

 

"Andorinhas Solitárias -- as trajetórias de alguns jovens brasileiros entre 
o Japão e o Brasil" 
 
Prof. Tsumura é um professor japonês que tem pesquisado sobre os jovens 
brasileiros que nasceram e/ou cresceram em Hamamatsu, cidade onde mais 
reside brasileiros no Japão (cerca de 20 mil). Mas a partir da crise de 2008, 
muitos brasileiros perderam seus empregos no Japão e estão retornando ao 
Brasil. Muitos desses jovens também têm retornado ou vêm pela primeira vez à 
sociedade brasileira para acompanhar seus pais e familiares. Ele tem 
entrevistado centenas de jovens dessa cidade e acompanhado as trajetórias de 
vida de alguns deles entre esses dois países, registrando os seus processos 
subjetivos, dilemas e tensões no seu documentário "Andorinhas solitárias". 

 

Gustavo Taniguti (USP) 

 

Hiroshi Saito e os estudos sobre imigrantes japoneses no Brasil 
 
 
Palavras-chave: Hiroshi Saito – japoneses – imigração japonesa – estudos 
migratórios 
 
 
Na década de 1940 foram realizados os estudos pioneiros sobre os imigrantes 
japoneses no Brasil na área das ciências sociais, sendo possível destacar as obras 
de Emílio Willems e Herbert Baldus. Tais estudos surgiram em um contexto de 
desenvolvimento das linhas de pesquisa acadêmicas na Escola Livre de Sociologia 
e Política (ELSP) e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da 
Universidade de São Paulo. Como desdobramento deste movimento inicial, nas três 
décadas seguintes o tema da imigração japonesa tornou-se uma linha de pesquisa 
na sociologia e na antropologia brasileiras. Entre os diversos autores que se 
dedicaram a este tema, discutimos aqui a obra e a trajetória intelectual do sociólogo 
Hiroshi Saito (1919-1983). Os objetivos deste trabalho são: a) investigar a trajetória 
intelectual de Hiroshi Saito, assim como a sua relação com a Escola Livre de 
Sociologia e Política; b) analisar o conteúdo de suas publicações na Revista 
Sociologia, entre os anos de 1947 a1966, de forma a contextualizá-las e organizá-
las; c) demonstrar qual a importância de Saito para os estudos sobre imigrantes 
japoneses no Brasil; Foram analisadas as publicações do autor na Revista 
Sociologia, entre os anos de 1947 a 1966, seus livros e coletâneas. Também foram 
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consultados os materiais disponíveis no CEDOC/FESPSP e o material de sua 
biblioteca pessoal, localizada na Casa de Cultura Japonesa da USP. Argumentamos 
que a trajetória de Saito está relacionada à formação de um grupo de intelectuais 
japoneses e descendentes com formação universitária e acadêmica, um fenômeno 
então recente no Brasil pós-Segunda Guerra; b) o autor teve importância 
fundamental para a realização e a legitimação dos estudos sobre japoneses no 
Brasil, tanto no campo acadêmico-científico quanto entre os imigrantes japoneses;  
 

Heloísa Maria Alves de Oliveira (UFRJ) 

 

 
Mobilidades e trajetórias de migrantes nordestinos: o caso de Rio das 
Pedras 
 
Palavras-chave: migração interna, mobilidades. 
 
 
A proposta de pesquisa aqui exposta surgiu após visita informal à favela Rio 
das Pedras, no início de 2005. Na ocasião, dois fatos me chamaram a atenção, 
a existência no interior da favela de duas agências de viagens, que 
propiciavam o deslocamento dos moradores a cidades nordestinas; e o grande 
número de anúncios de comercialização de imóveis, expostos em toda a 
extensão do lugar. Localizada em Jacarepaguá, mais precisamente nas 
proximidades da Barra da Tijuca, bairro habitado predominantemente por 
famílias de alto poder aquisitivo, Rio das Pedras assemelha-se as outras 
favelas cariocas por abrigar um grande número de nordestinos. Oriundas das 
mais diversas cidades da região, famílias inteiras buscam nas favelas cariocas 
a possibilidade de moradia a baixo custo, e de oportunidades de trabalho. 
Durante pesquisa de campo realizada em fevereiro e maio de 2007 em Rio das 
Pedras, percebi que os moradores nordestinos do lugar passaram por outras 
favelas ou bairros periféricos do Rio de Janeiro. Encontrei pessoas que já 
haviam morado em até quatro favelas cariocas, antes de se estabelecerem 
“definitivamente” no local. Dessa forma, meu objetivo concentra-se em 
compreender, a partir do estudo de caso de Rio das Pedras, a constituição das 
redes sociais dos migrantes nordestinos na favela e a relação dessas redes na 
construção de territórios de moradia no Rio de Janeiro.  
 

 

Janete da Silva Oliveira (UERJ), Kimihiro Tsumura 
(Universidade Hamamatsu Gakuin), Elisa Massae Sasaki 
(UERJ) 

 

"Andorinhas Solitárias -- as trajetórias de alguns jovens brasileiros entre 
o Japão e o Brasil" 
 
Prof. Tsumura é um professor japonês que tem pesquisado sobre os jovens 
brasileiros que nasceram e/ou cresceram em Hamamatsu, cidade onde mais 
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reside brasileiros no Japão (cerca de 20 mil). Mas a partir da crise de 2008, 
muitos brasileiros perderam seus empregos no Japão e estão retornando ao 
Brasil. Muitos desses jovens também têm retornado ou vêm pela primeira vez à 
sociedade brasileira para acompanhar seus pais e familiares. Ele tem 
entrevistado centenas de jovens dessa cidade e acompanhado as trajetórias de 
vida de alguns deles entre esses dois países, registrando os seus processos 
subjetivos, dilemas e tensões no seu documentário "Andorinhas solitárias". 

 

Júlio César Suzuki, André Eduardo Ribeiro da Silva (USP) 

 

Territorialidades migratórias de timbirenses em “cidades canavieiras” do 
nordeste paulista. 
 
Palavras-chave: Territorialidade Migratória - Redes territoriais - Relações de 
trabalho - Lavoura canavieira - Reprodução social camponesa 

 
 

O objetivo deste trabalho é compreender as territorialidades migratórias 
de famílias originárias do município de Timbiras, localizado no leste 
maranhense, para o trabalho na lavoura canavieira no nordeste do estado de 
São Paulo, a partir das cidades de Guariba e Pradópolis. Propõe-se pensar a 
migração destes agentes sociais, enquanto processo social, a partir da relação 
entre determinantes objetivos e subjetivos vislumbradas no município de 
origem destes agentes sociais, e condicionantes da expansão territorial das 
plantações de cana de açúcar no Centro-Sul do Brasil, nos anos 2000. Por 
meio de depoimentos orais colhidos nos municípios envolvidos neste trabalho e 
fontes documentais, procura-se desvendar o processo contraditório de 
construção dessa territorialidade migratória timbirense nas cidades canavieiras 
no estado de São Paulo e de redes multifacetadas que aproximam e 
ressignificam as relações de pertencimento, territorializadas no município 
maranhense.  

 

 

Kimihiro Tsumura (Universidade Hamamatsu Gakuin), Janete 
da Silva Oliveira (UERJ), Elisa Massae Sasaki (UERJ) 

 

"Andorinhas Solitárias -- as trajetórias de alguns jovens brasileiros entre 
o Japão e o Brasil" 
 
Prof. Tsumura é um professor japonês que tem pesquisado sobre os jovens 
brasileiros que nasceram e/ou cresceram em Hamamatsu, cidade onde mais 
reside brasileiros no Japão (cerca de 20 mil). Mas a partir da crise de 2008, 
muitos brasileiros perderam seus empregos no Japão e estão retornando ao 
Brasil. Muitos desses jovens também têm retornado ou vêm pela primeira vez à 
sociedade brasileira para acompanhar seus pais e familiares. Ele tem 
entrevistado centenas de jovens dessa cidade e acompanhado as trajetórias de 



IV Seminário do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios 

Caminhos da Migração: Decisões e Tensões 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 

9 a 11 de novembro de 2011 

15 

vida de alguns deles entre esses dois países, registrando os seus processos 
subjetivos, dilemas e tensões no seu documentário "Andorinhas solitárias". 

 
 

Lívia Tavares Mendes Froes (UFF) 

 

 “Pra Fora e pro Mundo”: Múltiplas Formas de Viver a Migração 
 
Palavras-chave: migração sazonal, deslocamentos internos, trabalhadores 
rurais 
 
Resumo: Algumas mesorregiões de Minas Gerais, como o Vale do 
Jequitinhonha e o Norte de Minas possuem alta recorrência de migração 
sazonal, pela qual o número de homens que deixam suas terras para trabalho 
temporário é superior ao de mulheres. Se é possível, atualmente, considerar 
esses deslocamentos internos temporários como uma marca de certas 
populações do estado de Minas Gerais, busco, neste texto, evidenciar 
dimensões variadas desta modalidade de migração a partir, principalmente, 
dos relatos daqueles que a experimentam ou experimentaram de forma direta. 
Por meio de instrumentais da pesquisa qualitativa como observação 
participante e entrevistas gravadas ou não, realizadas junto à trabalhadores 
rurais e agricultores do município de Rio Pardo de Minas e entorno (localizado 
na mesorregião Norte de Minas), a migração será trabalhada e discutida com 
atenção especial para a perspectiva e ações dos próprios sujeitos migrantes. O 
texto apresentado a seguir possui um caráter inicial uma vez que refere-se à 
reflexões preliminares de minha pesquisa de dissertação em antropologia, que 
encontra-se em andamento.  
 

 

Lúcia Bógus (PUC-SP/ Observatório das Metrópoles), Elisa 
Mariz (UNINOVE/ Observatório das Metrópoles) 

 

Empreendedorismo Feminino: imigrantes portuguesas em São Paulo 

Palavras-chave: imigrantes, empreendedorismo,capital social, redes sociais 

 

Este trabalho apresenta a trajetória de imigrantes portuguesas que 
chegaram à cidade de São Paulo nas últimas décadas do século XX e registra 
as suas estratégias de sobrevivência, inicialmente na busca de trabalho e 
posteriormente como empreendedoras em seus próprios negócios: 
restaurantes, agência de turismo, cantora de fados, entre outros. O principal 
objetivo é o de conhecer, a partir de suas narrativas, o grau de 
empreendedorismo dessas mulheres e o aporte de capital social que detinham, 
utilizaram e que foram capazes de construir ao longo das quatro décadas 
vividas nessa grande metrópole. Neste contexto busca-se conhecer também 
como se deu o acesso às redes sociais de apoio às suas chegadas, no período 
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de adaptação à cidade e na realização de seus empreendimentos comerciais. 
O caminho analítico e interpretativo percorrido, a partir de entrevistas 
presenciais com essas imigrantes portuguesas, permite concluir que o capital 
social é recurso de extrema relevância ao empreendedorismo, que elas sabem 
utilizar com maestria, no acesso e na construção das redes sociais e no 
fortalecimento das práticas inerentes ao diálogo cultural luso-brasileiro. 

 

 

Luciano Rodrigues de Souza Coutinho (UFRJ), Ana Cássia 
Cople Ferreira (UFRJ), Cleusa Santos (UFRJ) 

 

A proteção social e os desafios atuais: circulação da força de trabalho e 
as políticas imigratórias.  
 
Palavras-chave: Trabalho, Migração e Proteção social. 
 
A questão da mobilidade da força de trabalho tem obtido relevância no debate 
sobre transformações socioeconômicas do sistema capitalista contemporâneo. 
O crescente fluxo de imigrantes tem lançado desafios para os países centrais: 
a questão da imigração ilegal, a forma de integração dos imigrantes às 
sociedades nacionais e a provisão de direitos e garantias individuais e sociais. 
Há pontos de convergências entre os desafios e as consequências 
socioeconômicas de se instituir uma verdadeira liberdade de circulação de 
trabalhadores. Configuram-se novas formas de intervenção sobre os fluxos 
migratórios e a formulação de políticas de imigração como também desafios 
que supõem uma concepção de mundo que responda à dinâmica desse 
processo, cada vez mais complexo. Tem-se como objetivo analisar sobre como 
e sob quais perspectivas ideológicas e políticas os desafios vêm se 
consolidando na política de imigração entre Brasil e Portugal. Buscaremos nos 
acordos internacionais, particularmente os bilaterais entre Brasil e Portugal as 
orientações para a intervenção social no âmbito da imigração.  
Concluímos que, no Brasil e Portugal, multiplicou-se o assistencialismo, 
trazendo políticas de integração de natureza liberal restritiva de matiz 
ideológico conservador. 
 

 

Luiz Antonio Chaves de Farias (UFRJ), Olga Maria Schild 
Becker (UFRJ) 

 

 

Novos Fluxos Pendulares de População no Norte e Sul Fluminenses/RJ 
 

Palavras-Chave: Dinâmica Demográfica; Mercado de trabalho; Deslocamentos 
Pendulares. 

 
A retomada do desenvolvimento industrial pelo estado do Rio de Janeiro 

na ultima década, com destaque para os investimentos em infra-estrutura viária 
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e portuária, tem sido responsável por importantes repercussões na sua 
dinâmica demográfica, com a emergência de novas formas de mobilidade 
espacial da população. 

Neste sentido, o presente trabalho objetiva caracterizar os novos fluxos 
pendulares para trabalho, com especial atenção para aqueles vinculados aos 
recentes investimentos impactantes no litoral Sul fluminense e aos 
relacionados à “economia do petróleo” em continua estruturação no Norte 
fluminense.  

Em relação aos aspectos metodológicos, foram consideradas variáveis 
como: distância percorrida e periodicidade, áreas de origem e destino, bem 
como breve perfil sócio-econômico dos deslocados pendulares. Os dados 
primários foram obtidos através de entrevistas com trabalhadores de algumas 
empresas (ex: PETROBRAS e CSA), pontos de convergência desses fluxos 
pendulares. Resultados preliminares revelam fluxos diários expressivos entre 
municípios do Sul Fluminense, bem como de deslocamentos pendulares 
estendidos no tempo e no espaço no Norte Fluminense. 
 

 

Marcos Otávio Bezerra (UFF) 

 

Políticas de município e gestão de populações. Considerações sobre 
pertencimento local e segregação social a partir do estudo de dois casos.   
  
Palavras-chave: Antropologia do Estado; Políticas Públicas; Segregação 
Social; Cidadania Local.  
 
 

O propósito desde trabalho consiste em examinar como representações 
sociais e medidas implementadas pelo poder público municipal relativas a 
trabalhadores tidos como não pertencentes à “comunidade local” (“migrantes”, 
“pessoas de fora”, etc.) contribuem para a configuração da estrutura de 
relações sociais e de percepções observadas entre grupos sociais em dois 
municípios localizados em áreas de Cerrado, nos estados de Minas Gerais e 
Mato Grosso, em que predominam atividades tidas como de agronegócio.  O 
modo como a presença destes trabalhadores nos municípios configura-se 
como uma questão pública e torna-se objeto de gestão das administrações 
municipais são exemplos de questões examinadas. A partir do exame de 
políticas públicas relativas à fixação territorial, valorização cultural e assistência 
social, explora-se a hipótese de que medidas do poder público fundadas na 
percepção dos trabalhadores como “estrangeiro” e como uma ameaça à ordem 
social reforçam a condição de externalidade destes trabalhadores. 
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Maria Zenaide Alves (UFMG) 

 

 

Juventude, projetos de vida e a migração no campo de possibilidades  
  
 
Palavras-chave: migração, juventude, projetos de vida  
  
 
Esta exposição tem como objetivo apresentar alguns resultados parciais de 
uma pesquisa de doutorado que está sendo desenvolvida em um município 
rural da região de Governador Valadares, reconhecido pólo das migrações 
internacionais nos últimos anos.  Busca-se neste momento discutir a categoria 
projetos de vida, problematizando a migração no campo de possibilidades dos 
jovens da região, aqui tomados como migrantes potenciais.  A investigação 
está sendo desenvolvida por meio de uma etnografia. A pesquisadora viveu, 
durante um ano, no município de São Geraldo da Piedade.  Durante esse 
período, utilizando-se das técnicas de  
observação participante, entrevistas e questionários com jovens estudantes do 
ensino médio, procurou-se compreender o papel da migração para os jovens 
nos locais de origem e a influência de viver em um contexto de cultura da 
migração na elaboração dos projetos de vida desses sujeitos. Os resultados 
parciais apontam para a forte presença da mão-de-obra emigrante entre os 
progenitores dos jovens; o desejo da maioria de viver em outra cidade; os 
Estados Unidos (ou alguma cidade norte-americana) muito presente no 
imaginário de boa parte desses jovens e a tensão entre a migração e os 
estudos, dois marcadores importantes no campo de possibilidades, com 
significativas influências na elaboração dos projetos de vida desses sujeitos. 
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Olga Maria Schild Becker (UFRJ), Luiz Antonio Chaves de 
Farias (UFRJ)  

 

Novos Fluxos Pendulares de População no Norte e Sul Fluminenses/RJ 
 

Palavras-Chave: Dinâmica Demográfica; Mercado de trabalho; Deslocamentos 
Pendulares. 

 
A retomada do desenvolvimento industrial pelo estado do Rio de Janeiro 

na ultima década, com destaque para os investimentos em infra-estrutura viária 
e portuária, tem sido responsável por importantes repercussões na sua 
dinâmica demográfica, com a emergência de novas formas de mobilidade 
espacial da população. 

Neste sentido, o presente trabalho objetiva caracterizar os novos fluxos 
pendulares para trabalho, com especial atenção para aqueles vinculados aos 
recentes investimentos impactantes no litoral Sul fluminense e aos 
relacionados à “economia do petróleo” em continua estruturação no Norte 
fluminense.  

Em relação aos aspectos metodológicos, foram consideradas variáveis 
como: distância percorrida e periodicidade, áreas de origem e destino, bem 
como breve perfil sócio-econômico dos deslocados pendulares. Os dados 
primários foram obtidos através de entrevistas com trabalhadores de algumas 
empresas (ex: PETROBRAS e CSA), pontos de convergência desses fluxos 
pendulares. Resultados preliminares revelam fluxos diários expressivos entre 
municípios do Sul Fluminense, bem como de deslocamentos pendulares 
estendidos no tempo e no espaço no Norte Fluminense. 
 

Paulo Fontes (CPDOC/FGV) 

 
Nordestinos e trabalhadores: migrantes em São Paulo no pós-guerra 
 
Palavras chave: migrantes nordestinos, São Paulo, trabalhadores 
 
Esta comunicação analisa a (re)construção de uma identidade migrante 
nordestina no contexto do intenso processo de urbanização e industrialização 
da cidade de São Paulo entre as décadas de 1940 e 60. A migração para as 
áreas urbanas foi um dos grandes fenômenos sociais e demográficos 
brasileiros no pós-guerra e tanto a capital paulista, quanto o deslocamento de 
trabalhadores oriundos dos estados nordestinos tornaram-se exemplos 
paradigmáticos deste processo. Partindo do bairro paulistano de São Miguel, e 
conhecido reduto de migrantes do Nordeste, este trabalha investiga o complexo 
processo de criação de identidades étnicas, regionais e de classe num 
conturbado momento de intensas transformações sociais, econômicas e 
culturais. 
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Ricardo Antunes Dantas de Oliveira (UNICAMP) 

 

Narrativas dos trabalhadores migrantes no corte da cana em São Paulo: 
algumas interpretações a partir das teorias migratórias 
 
 
Palavras-chave: Mobilidade Espacial; Corte da Cana; Narrativas; Teorias 
Migratórias 
 
 Um elemento fundamental para a compreensão da mobilidade espacial 
de trabalhadores para o corte da cana são as narrativas das pessoas 
envolvidas neste processo. As características, tendências e desdobramentos 
da mobilidade neste caso constituem as dimensões fundamentais deste artigo. 
Nesse sentido, se busca interpretar suas experiências a partir das teorias 
recentes sobre mobilidade espacial, com destaque àquelas originalmente 
voltadas à abordagem da migração internacional, demonstrando sua grande 
relevância para o entendimento de outros processos de movimento 
populacional. As narrativas dos migrantes aqui analisadas partem de 
entrevistas realizadas entre os meses de junho e julho de 2011 nos municípios 
paulistas de Guariba e Presidente Venceslau. A interpretação proposta é 
fundamentada em aportes teóricos de três abordagens atuais das migrações: 
aquele constituído a partir da teoria do Sistema-Mundo, a Nova Economia das 
Migrações e as Redes Migratórias. A origem em áreas rurais pobres ou sob 
intensas transformações, as dificuldades para ampliação dos recursos 
enquanto motivação para o engajamento, a mobilidade como estratégia 
domiciliar e o papel das redes e contatos para a obtenção anterior, atual e 
futura de trabalho aparecem como questões fundamentais nas narrativas e 
experiências, dando significado a essa particular modalidade de mobilidade 
espacial.  
 

 

 

Svetlana Ruseishvili 

 

 
O papel da mulher na elaboração e na implementação das estratégias 
residenciais  de  família imigrantes.  
        
    
 Palavras-chave: imigração portuguesa; Paris; projetos migratórios; estratégias 
residenciais; trabalho  feminino.      
   
  
Diversas  entrevistas  realizadas  com  imigrantes  portugueses  em  Paris,  
entre  2009  e  2010, como  parte  da  pesquisa  de  Mestrado,  na  École  des  
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Hautes  Études  en  Sciences  Sociales  - EHESS,  revelaram  que  suas  
trajetórias  residenciais  na  sociedade  francesa  são  parte  de  uma estratégia  
residencial  de  longo  prazo,  que  evolui  de  um  sonho  de  ter  uma  casa  
própria  no vilarejo  de  origem  até  a  aquisição  de  um  imóvel  na  França.  
Nessas  trajetórias  o  trabalho feminino  é  a  principal  força-motor  da  
ascensão  social  e  residencial,  devido  à  evolução  do papel  da  mulher  na  
estrutura  familiar  tradicional,  como  resultado  da  “emancipação  vivida 
graças  a  passagem  da  fronteira”  (N.L.  Green).    O  emprego  da  mulher  
portuguesa  em  Paris permitiu-lhe acumular recursos financeiros através da 
poupança, que resultou em realização dos projetos residenciais de toda a 
família tanto em Portugal, quanto na França. Além disso, o trabalho  feminino  
contribuiu  para  mudanças  nos  projetos  de  retorno  ao  país  de  origem:  ao  
invés  de  retornarem  a  Portugal  assim  que  conseguissem  comprar  a  casa  
própria,  os  casais portugueses,  em  grande  parte,  adotaram  a  prática  de  
alternar  a  residência  entre  Paris,  onde ficaram  os  filhos,  e  seu  vilarejo  
em  Portugal,  onde  fica  aquela  “casa  dos  sonhos”,  que  deu origem à 
emigração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Seminário do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios 

Caminhos da Migração: Decisões e Tensões 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 

9 a 11 de novembro de 2011 

22 

 

Sessão Temática 2 – Migração Processos Subjetivos e 
Identidades 

 

Alline de Assis Xavier (UERJ/FFP) 

 

A (re)construção da identidade galega em Niterói                  
 
 
Este trabalho trata da (re)construção da identidade galego-espanhola dos 
imigrantes fixados na cidade de Niterói.Esses imigrantes vieram para o Brasil 
no período posterior a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial.O 
grupo tem como característica ser oriundo da Galícia. Logo, trazem a herança 
da origem camponesa. A Espanha, em especial a Galícia, sofreu com as crises 
provocadas pelo período entre guerras. Sendo marcada pela pobreza e pelo 
desemprego durante o governo Franco.  Esta comunidade de origem 
camponesa, emigrou basicamente por razões econômicas, na qual buscavam 
fugir de uma Galícia arrasada economicamente.Buscamos compreender as 
estratégias utilizadas na elaboração da identidade galego-espanhola pelo 
grupo de imigrantes residentes na cidade de Niterói. Contudo, lembramos que 
esta identidade é relacional, sendo acionada de acordo com o momento 
vivenciado.Por isso os integrantes desse grupo ora acionam a identidade 
galega –quando se remetem às características camponesas- ora acionam a 
identidade espanhola –quando desejam exprimir a representação da Espanha 
na Península Ibérica . Essas identidades antes de tudo se completam,e o 
reflexo da negociação dessa identidade pode ser verificada através das 
estratégias do grupo na construção da mesma 
 

Ana Cecília A. M. Weintraub (USP), Maria da Penha Costa 
Vasconcellos(USP) 

 

Modos de fazer a vida: caminhos de mulheres estrangeiras na cidade de 
São Paulo (Brasil) - notas sobre o percurso de pesquisa 
 
 
Palavras-chave: Imigrantes; Itinerários; São Paulo; Cotidiano. 
 
 
Esta investigação tem por objetivo compreender como mulheres imigrantes 
constroem no espaço da cidade formas de convívio e negociações, conseguem 
acolhimento e respostas às suas necessidades e investem no pertencimento 
de redes sociais de apoio configurando novas formas de levar suas vidas. A 
partir de contato inicial realizado em uma instituição religiosa que recebe 
mulheres estrangeiras, na cidade de São Paulo, selecionou-se cinco mulheres 
estrangeiras: três solicitantes de refugio, uma imigrante e uma egressa de 
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sistema prisional propondo-se a pesquisadora a acompanhá-las, em diferentes 
períodos e situações, suas atividades cotidianas. A proposta possibilitou a 
realização de uma etnografia e observação participante em profundidade de 
seus itinerários na cidade. Os itinerários percorridos e acompanhados pela 
pesquisa mostram diversas formas de construção de sociabilidade e de novas 
estratégias na vida dessas mulheres, bem como diferentes modos de relação 
das instituições às quais elas recorriam para apoio. De modo geral, percebe-se 
um conflito entre “ocupar o lugar” de vítimas que certas instituições lhes dão e, 
ao mesmo tempo, tornar possível a construção para si de uma nova vida 
autônoma na cidade. 
 

 

Ângela Facundo Navia (UFRJ) 

 

Êxodo e narrativas do sofrimento: população deslocada em Bogotá 
 
 
Palavras Chaves: Migração interna, deslocamento forçado, narrativas do 
êxodo 
 
 
Nas últimas décadas na Colômbia, o conflito armado interno deixou uma cifra 
enorme de população deslocada interna. A Presidência da República 
reconhece um total de 3’700.381 de pessoas deslocadas, em tanto que 
algumas ONGs sugerem números ainda maiores. Qualquer que seja a cifra a 
ser levada em conta, a dinâmica migratória transformou radicalmente o cenário 
das cidades receptoras, desafiou as administrações locais na sua capacidade 
de atender as pessoas deslocadas alem de ter mudado as subjetividades de 
milhões de pessoas que iniciaram um êxodo interno marcado pela violência. O 
trabalho apresentado aqui é resultado da investigação que eu fiz durante o 
Mestrado em Antropologia na L’EHESS de Paris e visa explorar as narrativas 
diferenciadas das pessoas deslocadas como uma forma de apresentação de si 
mesmas perante as autoridades encarregadas da sua classificação como 
frente aos habitantes antigos dos bairros de recepção em Bogotá. Trata-se de 
um complexo tecido entre os espaços e os tempos oficialmente estabelecidos 
para o reconhecimento deles como sendo deslocados, para a solicitação das 
ajudas, para prestar depoimentos e demandas, etc., e os lugares e os tempos 
cotidianos em que se configura a gramática das relações sociais, ao mesmo 
tempo em que tentam evadir as estigmatizações e construir um “agora 
possível” depois de um “antes feliz” que foi destruído pela violência.  
 

Berenice Young 

 

 

A vivência imigratória de um grupo de Sul-americanos em situação de 
albergue 
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Palavras chave: vivência imigratória, sul-americanos, estágio de chegada, 
intervenção psicossocial. 
 
Apresenta-se a análise do eixo “Migração”, recorte de uma pesquisa de 
intervenção psicossocial em grupo, por meio do qual se aprofundou no 
conhecimento da vivência imigratória de sul-americanos com menos de dois 
anos no Brasil, os quais se hospedavam em um albergue na cidade de São 
Paulo.  
 Os objetivos propostos foram: (1) Levantar os aspectos que 
destacavam-se na vivência migratória. (2) Oferecer a estas pessoas um espaço 
de reflexão sobre seu próprio processo migratório. (3) Possibilitar-lhes um 
autoconhecimento.  
 A metodologia qualitativa seguida foi um dispositivo grupal de seis 
sessões gravadas e transcritas, nas quais o que importava era: o falado, a 
dinâmica observada e sentida, e as inferências sobre as anteriores. A análise 
final resultou em três eixos situacionais significativos: albergue, migração, 
grupo. 
 As conclusões apontaram a importância da experiência dos 
participantes, como fonte de conhecimento, e ampliaram a reflexão sobre os 
processos migratórios, principalmente em relação ao estágio de chegada. 
 

Betty Nogueira Rocha (UFRRJ) 

 

Migração, diferenciação social e a construção da fronteira matogrossense 
 

Palavras-chaves: migração interna; diferenciação social; fronteira; Mato 
Grosso. 

 
 

 Desde a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), o governo militar deixava claro que o problema fundiário não era uma 
questão relevante dando ênfase aos grandes projetos de colonização. Ao longo 
da década de 1970 houve mudanças nesta política, dando prioridade aos 
“pólos de desenvolvimento” com concessão de incentivos fiscais para 
instalação de grandes complexos agroindustriais e empresas que pudessem 
viabilizar o projeto Brasil Potência, tendo como áreas prioritárias àquelas 
localizadas em regiões fronteiriças. A fronteira não se apresentava meramente 
sob o aspecto de apropriação econômica, mas, sobretudo, por constituir um 
espaço ainda não estruturado, com expressiva potencialidade política. O 
objetivo deste ensaio é analisar alguns aspectos da trajetória de vida de quatro 
famílias migrantes que, além de informarem e darem significado aos 
movimentos migratórios que deram origem ao município localizado na região 
norte matogrossense, resultaram num processo de diferenciação social 
emblemático naquela região fronteiriça.  
 

 

Bruna Diniz Leal Nunes (Universidad de Deusto) 
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Jovens em contexto de migração sem referente familiar  e a 
educomunicação como ferramenta socioeducativa: criando novas e 
outras visibilidades de um mesmo fenômeno.  
 
 

Palavras-chaves: Migrações, Juventude, Identidade, Educomunicação. 
 
 

Os jovens em contexto de migração sem referente familiar são um novo ator 
migratório que vem progressivamente assumindo protagonismo nos fluxos 
migratórios atuais. No contexto Europeu, o caso espanhol é um dos mais 
emblemáticos. Os jovens em contexto de migração sem referente familiar - 
alguns menores de idade – são adolescentes que decidem empreender um 
projeto migratório sozinhos, arriscando as suas vidas em uma travessia 
complexa e difícil em busca de melhores condições de vida. Uma vez nos 
países de recepção eles se deparam com um processo de aculturação difícil e 
complexo, em um momento de suas vidas em que ainda estão formando a sua 
identidade cultural. Sem a orientação de um adulto de referencia, muitos 
acabam nas ruas ou sendo vitimas de redes de tráfico de pessoas e/ou drogas. 
Da mesma forma, a forte estigmatização social influenciada pelos meios de 
comunicação da que são objeto se apresenta como outra importante barreira 
para o seu pleno processo e inclusão social. Nesse sentido, este artigo 
apresenta uma pesquisa ação que está sendo realizada com um grupo de 
jovens em contexto de migração sem referentes familiar residentes em Bilbao – 
Espanha. Através de oficinas de criação audiovisual baseadas em uma 
metodologia educomunicativa os jovens são incentivados a refletir e falar sobre 
o seu processo migratório e o seu processo de inclusão social.  
 

Élson Menegazzo (UNICAMP) 

 

Representação política e voto no exterior: uma análise da construção da 
cidadania extraterritorial na Argentina e no Brasil 
 
 
Palavras-chave: Voto no Exterior, Representação Política, Cidadania 
Extraterritorial, Argentina, Brasil. 
 
 
O envolvimento dos migrantes internacionais em atividades políticas pode estar 
tanto relacionado às políticas voltadas para o país de origem como para 
aquelas dos países de residência. A participação eleitoral se destaca entre as 
diversas formas de participação política dos migrantes internacionais, e o 
envolvimento de emigrantes em eleições extraterritoriais implica em novas 
conceituações sobre a soberania e o território. Analisando as recentes 
alterações que ocorreram na América do Sul quanto aos direitos políticos no 
contexto migratório, observa-se que se desenvolve entre os países uma 
tendência de extensão dos direitos de representação política dos emigrantes e 
seus descendentes. Argentina e Brasil encontram-se nesse contexto e 
permitem que seus nacionais residentes no exterior votem em eleições 
nacionais. Este artigo 1) apresenta um mapeamento dos direitos políticos dos 
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nacionais residentes no exterior, com suas correntes provisões em 
Constituições, Legislações Eleitorais e Migratórias na Argentina e no Brasil; 2) 
compara os métodos de votação, cargos em que se pode votar e as formas de 
participação em eleições extraterritoriais; 3) analisa a participação eleitoral dos 
nacionais residentes no exterior; 4) analisa os impactos dessa forma de 
participação política no contexto regional, no MERCOSUL; e 5) compara a 
transição de uma “cidadania emigrante” para a construção de uma “cidadania 
extraterritorial”, quando os direitos políticos são estendidos também aos 
descendentes de emigrantes nascidos no exterior.  
 

Érica Rosa Hatugai (UFSCar) 

 

Uma japonesidade associativa ou como o alimento e a ideia de cultura 
japonesa elaboram pertencimentos entre as famílias nipônicas. 
 

Palavras-chave: Japonesidade, substância, parentesco associativo. 

 

O objetivo desse trabalho é descrever a elaboração de uma dita japonesidade, 
ou a noção de ser “japonês”, entre as famílias de imigrantes nipônicos de uma 
associação nikkei em Araraquara (SP). Essa proposta, resultado de minha 
dissertação de mestrado, evidenciou por meio de uma etnografia que 
elementos como ‘alimento, sociabilidade, substância e parentesco’ eram os 
códigos culturais articulados na noção de ‘fazer identidade e tradição’ entre os 
“japoneses”. Conclui-se que os sujeitos atingiam o reconhecimento social de 
sua japonesidade quando eles possuíam, e publicizavam os domínios e 
práticas valorizadas na “tradição japonesa”. Desta forma, destacamos que “ser 
japonês” não era um dado pensado com base exclusiva na descendência, mas 
uma noção pensada por meio de práticas, substâncias e vida associativa. 
Escapando do estereótipo da “comunidade japonesa” como um grupo 
“tradicional e fechado”, os sujeitos mostraram que sua japonesidade se 
articulava em reinvenções, complementaridade e tensão entre as próprias 
famílias nikkei e para com as famílias não-descendentes. Desta forma os 
dados dessa etnografia pretendem levantar elementos sobre imigração e 
identidade que escapam das convencionais fronteiras étnicas. 
 

 

Érika Almeida Christina Gomes de Almeida (UNIRIO), Maria 
Gabriela Parenti Bicalho (UNIVALE), Sueli Siqueira (UNIVALE) 

 

Implicações da migração internacional na vida escolar dos filhos de 
migrantes em Governador Valadares 
 
 
Palavras-chave: Migração internacional. Educação. Filhos de migrantes. 
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A migração internacional na Região de Governador Valadares inicia-se nos 
anos de 1960 como um movimento pouco incipiente e nos anos de 1980 tem 
um acentuado aumento. O projeto do emigrante é ir, ganhar dinheiro e retornar 
para sua cidade de origem. O objetivo deste trabalho é discutir as implicações 
da migração dos pais na relação dos filhos adolescentes com a escola, com o 
saber escolar e na constituição do seu projeto de vida. Os dados foram 
coletados através da aplicação de um questionário em 179 estudantes, filhos 
de migrantes, na faixa etária de 12 a 18 anos matriculados em 10 escolas das 
redes pública e particular de Governador Valadares. Para a maioria dos jovens 
entrevistados a emigração é vista como uma alternativa de acessar o consumo 
e melhores condições de vida. A valorização do estrangeiro em detrimento do 
nacional está presente em suas avaliações sobre o Brasil. Entretanto, um 
percentual menor dos entrevistados, percebem na experiência marcada pela 
ausência dos pais que é possível construir seu futuro no país onde nasceram. 

Gisele Maria Ribeiro de Almeida (UNICAMP) 

 

 

Estudantes brasileiros na França: circulação ou migração? 
 
 
Palavras-chave: migração internacional, circulação estudantil, relações Brasil-
França 
 
Este artigo tem como objetivo discutir aspectos relacionados ao fluxo de 
estudantes brasileiros para a França nos últimos anos considerando, de um 
lado, a questão da internacionalização do processo de escolarização e 
formação profissional e, de outro, a adoção de políticas mais rígidas pelo 
Estado francês, tanto no âmbito migratório quanto no acolhimento de 
estudantes estrangeiros. A França é um país importante como destino de 
estudantes brasileiros, em função de certos vínculos e de projetos de 
cooperação científica estabelecidos. Esta discussão será feita aqui 
considerando algumas trajetórias migratórias de estudantes brasileiros na 
França e de ex-estudantes retornados ao Brasil, tendo como base oito 
entrevistas realizadas. A análise das entrevistas permite algumas 
considerações. Estes estudantes são motivados por um interesse intelectual e 
pela busca de um elemento distintivo (no âmbito de um mercado simbólico) na 
formação acadêmica, porém cabe ressaltar o papel das redes sociais na 
escolha do país. Quanto à especificidade da modalidade migratória, verificou-
se um processo plural: as fronteira entre uma simples circulação estudantil 
(com uma expectativa temporal pré-definida e orientada pelo tempo de duração 
de um curso) e uma migração (com uma expectativa temporal indefinida e mais 
complexa) revelam-se claras para alguns entrevistados, bastante tênues em 
outros casos, e deixam de existir em algumas trajetórias, resultando inclusive 
no estabelecimento “definitivo” de moradia e constituição familiar na França.  

 
 

Gundo Rial y Costa Geuss 
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“Fazer a América: O Imaginário nas Telenovelas Brasileiras”  
 
 

Palavras chaves: telenovela, imaginário social, migra (trans)nacionais, 
América  
 
 
 
Nesta apresentação se pretende prover um resumo da minha dissertação 
titulada de “Making America: The Social Imaginary of the Brazilian Telenovela”. 
Vou começar com a introdução  das tensões existentes entre as imaginações, 
os múltiplos conceitos, os territórios e os americanos que constituem “América”. 
Nisso vou seguir os conceitos dos “scapes” de Appadurai para vislumbrar os 
processos mencionados. Ao dar uma panorama histórico das constituições vai 
se elaborar que sempre existiam disjunções entre as imagens (mediascapes) 
idéias (ideoscapes) e pessoas (ethnoscapes) de “America” provocadas por 
movimentos. Parto na analise do texto audiovisual das telenovelas da 
polissemia de “America”  que pode se referir  ao continente,  a um pais (EUA 
ou Brasil), as diásporas (latino americanas nos EUA) ou a um desejo. Nas 
telenovelas analisadas desde a década 60 até o presente destacam-se as 
disjunções na mudança do  conceito de “fazer a América”. Originalmente um 
termo usado para descrever a imigração ao Brasil (a América luso-brasileira), 
hoje em dia se utiliza pra os migrantes brasileiros que emigram a(os Estados 
Unidos de) América. Dessa maneira, vai se mostrar que “America” é constituída 
a partir dos movimentos de pessoas e imagens e que o metafórico local da 
“America” para uma vida melhor tem mudado.  

 

Luana da Silveira (UERJ) 

 

 
Privilegiado, turista, malandro ou caloteiro? Produções midiáticas acerca 
do estudante brasileiro de pós-graduação participante de programas de 
intercâmbio internacional 
 

Palavras-chave: intercâmbio internacional, pós-graduação, mídia, política 
nacional 
 

 A partir da contribuição teórica e metodológica da Análise Institucional, 
este trabalho problematiza as produções midiáticas sobre o estudante brasileiro 
de pós-graduação participante de programas de intercâmbio internacional, que 
se constituem enquanto analisadoras da política nacional de pesquisa 
científica. Dentro da lógica de circular para produzir, os programas de 
mobilidade têm aumentado significativamente em busca do status de 
excelência, cujos participantes têm sido apontados pela mídia como 
privilegiados ou turistas. Contudo, em muitos casos, trata-se de uma espécie 
de exílio assistido, contornado por afiliações institucionais que produzem um 
pertencimento durante o processo de desterritorialização, e tem contribuído 
para processo de êxodo de cérebros. Embora este processo não seja 
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estatisticamente significativo, o governo brasileiro tem apostado no aumento da 
concessão de bolsas parciais da modalidade “sanduíche” para se evitar que o 
pesquisador torne-se um migrante, visto pela mídia como malandro e caloteiro, 
sem que se  analise a precarização do trabalho do pesquisador no Brasil.  
 

Maria Cavalcante Vieira (UERJ) 

 

Gotham e seus imigrantes: diálogo entre a Escola de Chicago de 
Sociologia e a cidade dos quadrinhos 
 
 
Palavras-chave: História em quadrinhos; Escola de Chicago; Imaginário 
urbano. 
 
 
As histórias em quadrinhos são documentos culturais capazes de relatar 
especificidades de seu período histórico. Este trabalho tem como objetivo 
discutir a cidade imaginária dos quadrinhos do Batman, Gotham City, tomando 
como recorte histórico as primeiras aparições deste super-herói em finais de 
1930 e início de 1940. As aventuras do Batman foram publicadas pela primeira 
vez em maio de 1939 com a forte presença da questão da criminalidade e 
imigração. A partir de uma análise etnográfica da literatura em quadrinhos tem-
se como objetivo mapear o lugar social e territorial em que se encontram esses 
criminosos e imigrantes – geralmente utilizados como sinônimos nestas 
histórias. A partir de um diálogo com a Escola de Chicago de Sociologia e os 
temas da imigração, criminalidade e fragmentação da cidade em bairros 
étnicos demonstra-se como Gotham representa os problemas das metrópoles 
norte-americanas de sua época. Esta cidade em muitos sentidos detém o 
imaginário norte-americano de um melting pot cultural. 
 

Maria da Penha Costa Vasconcellos (USP), Ana Cecília A. M. 
Weintraub (USP) 

 

 

Modos de fazer a vida: caminhos de mulheres estrangeiras na cidade de 
São Paulo (Brasil) - notas sobre o percurso de pesquisa 
 
 
Palavras-chave: Imigrantes; Itinerários; São Paulo; Cotidiano. 
 
 
Esta investigação tem por objetivo compreender como mulheres imigrantes 
constroem no espaço da cidade formas de convívio e negociações, conseguem 
acolhimento e respostas às suas necessidades e investem no pertencimento 
de redes sociais de apoio configurando novas formas de levar suas vidas. A 
partir de contato inicial realizado em uma instituição religiosa que recebe 
mulheres estrangeiras, na cidade de São Paulo, selecionou-se cinco mulheres 
estrangeiras: três solicitantes de refugio, uma imigrante e uma egressa de 



IV Seminário do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios 

Caminhos da Migração: Decisões e Tensões 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 

9 a 11 de novembro de 2011 

30 

sistema prisional propondo-se a pesquisadora a acompanhá-las, em diferentes 
períodos e situações, suas atividades cotidianas. A proposta possibilitou a 
realização de uma etnografia e observação participante em profundidade de 
seus itinerários na cidade. Os itinerários percorridos e acompanhados pela 
pesquisa mostram diversas formas de construção de sociabilidade e de novas 
estratégias na vida dessas mulheres, bem como diferentes modos de relação 
das instituições às quais elas recorriam para apoio. De modo geral, percebe-se 
um conflito entre “ocupar o lugar” de vítimas que certas instituições lhes dão e, 
ao mesmo tempo, tornar possível a construção para si de uma nova vida 
autônoma na cidade. 
 

Maria Gabriela Parenti Bicalho (UNIVALE), Sueli Siqueira 
(UNIVALE)Érika Almeida Christina Gomes de Almeida (UNIRIO) 

 

Implicações da migração internacional na vida escolar dos filhos de 
migrantes em Governador Valadares 
 
 
Palavras-chave: Migração internacional. Educação. Filhos de migrantes. 
 
 
A migração internacional na Região de Governador Valadares inicia-se nos 
anos de 1960 como um movimento pouco incipiente e nos anos de 1980 tem 
um acentuado aumento. O projeto do emigrante é ir, ganhar dinheiro e retornar 
para sua cidade de origem. O objetivo deste trabalho é discutir as implicações 
da migração dos pais na relação dos filhos adolescentes com a escola, com o 
saber escolar e na constituição do seu projeto de vida. Os dados foram 
coletados através da aplicação de um questionário em 179 estudantes, filhos 
de migrantes, na faixa etária de 12 a 18 anos matriculados em 10 escolas das 
redes pública e particular de Governador Valadares. Para a maioria dos jovens 
entrevistados a emigração é vista como uma alternativa de acessar o consumo 
e melhores condições de vida. A valorização do estrangeiro em detrimento do 
nacional está presente em suas avaliações sobre o Brasil. Entretanto, um 
percentual menor dos entrevistados, percebem na experiência marcada pela 
ausência dos pais que é possível construir seu futuro no país onde nasceram. 
 

Maria Liliana Inês Emparan Martins Pereira (Instituto Sedes 
Sapientiae) 

 

Limites e (im) possibilidades de atravessar as fronteiras entre a língua de 
origem (materna) e a estrangeira (paterna) 
 
 

 
O objetivo da exposição é discutir as vicissitudes do processo no qual 
o imigrante, na sua tentativa de estabelecer laços em outro país, irá construir 
subjetivamente seu modo de pertencimento a nova cultura.  Neste processo, 
configura-se um certo conflito entre a estranheza e a familiaridade provocadas 
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pelo diferente. Um dos aspectos  é a apropriação da língua, tanto 
em sua relação com a língua de origem (materna), quanto a do país 
estrangeiro, que denominaremos de língua paterna. Acreditamos 
que a (im) possibilidade de apropriação esconde/revela um sintoma que é a 
travessia da subjetividade em relação à separação do familiar e à constituição 
da diferença. A partir de recortes clínicos, discutiremos nossa hipótese 
embasados na teoria psicanalítica. 
 
 

Mariana Batista dos Santos(UFF) 

 

Migração enquanto categoria nativa e seus usos entre estudantes 
congoleses do PEC-G no Rio de Janeiro 
 
 
Palavras-chave: migração, estudantes congoleses, PEC-G 

 
 
A proposta do arigo é compreender como o grupo por mim 

estudado, formado por estudantes universitários congoleses no Rio de Janeiro, 
utiliza a categoria de “migrantes”. Os termos “migrante” e “não-migrante”, além 
de serem categorias analíticas”, também podem ser pensados como categorias 
nativas. Assim, o que me proponho neste artigo não é descobrir se, afinal, os 
estudantes congoleses do PEC-G são migrantes ou não. O que me proponho é 
compreender como as categorias nativas de “migrante” e “não-migrante” são 
acionadas pelos estudantes e que sentidos lhes são dados. Os estudantes que 
venho pesquisando não se consideram enquanto migrantes e costumam 
relacionar o termo migração à permanência no país e trabalho. Mas muitos 
deles, além de estudar, também trabalham no Brasil. Ainda, alguns dentre eles 
seguem vivendo no Brasil após concluirem seus estudos. Mas mesmo os que 
permanecem no Brasil não se definem como migrantes e nem são classificados 
como tal pelo grupo, mas tidos como “alguém que ficou”. Desta forma, gostaria 
de pensar como os termos “migrante”, “não-migrante” e “alguém que ficou” são 
utilizados pelos estudantes como, também, uma forma de se diferenciarem de 
outros grupos de congoleses presentes no Rio de Janeiro (como os 
considerados migrantes ou refugiados) e o que leva esta diferenciação ser 
acionada. 
 

Marine Lila Corde (UFRJ) 

 

O trabalho que submeto à apreciação dos senhores se propõe de abordar o 
tema da imigração e dos processos subjetivos sob o ângulo da relação entre 
identidade e memória. 
O ponto de partida desse trabalho será a apresentação de uma ação francesa 
desenvolvida pela Ligue de l’Enseignement acerca de memórias de imigrantes. 
Tais trabalhos têm por objetivo de « enfatizar as contribuições dos imigrantes 
na elaboração de um patrimônio comum » e « fazer evoluir de maneira positiva 
as representações vínculadas à imigração ». Esse estudo de caso me permitirá 
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de refletir sobre os benefícios e os limites de trabalhos sobre o conhecimento e 
o reconhecimento de memórias de imigrantes que foram durante muito tempo 
ocultadas por memórias oficiais seletivas na França. Por um lado se tratará de 
refletir sobre a valorização de memórias de imigrantes enquanto jogo sobre 
fronteiras étnicas maleáveis entre a designação de um « Nós » (nacional) e de 
um os « Outros » (estrangeiros). Por outro lado mostrarei que as memórias de 
imigrantes na França são polissêmicas e são construidas a partir de uma 
negociação entre a vontade de esboçar um certo retrato de uma França plural 
e o desejo dos imigrantes de fazer passar as próprias mensagens deles e de 
se revelar assim não mais como sujeitos ou objetos, mas levadores de tais 
memórias. 

 
 

Mirian Alves de Souza (UFF) 

 

 

Identidades ciganas e codificações políticas na esfera pública 

 

Palavras-chave: Ciganos, etnicidade, identidade, Brasil e Canadá 

 

 O objetivo dessa proposta é explorar o processo de codificação da 
identidade cigana na esfera pública, focalizando contextos etnográficos no 
Brasil e Canadá. Nesses países, políticas de Estado dirigidas aos ciganos 
provocam um debate público sobre a identidade cigana e demandam sua 
codificação. Considerando esse quadro, pretende-se discutir como discursos e 
narrativas sobre os ciganos são construídos por duas associações: a União 
Cigana do Brasil, no Rio de Janeiro, e o Roma Community Centre, em Toronto. 
O foco dessa proposta é analisar os 'denominadores comuns' culturais e 
políticos definidos por essas associações como constitutivos da identidade 
cigana, explorando suas características locais e relações supra-locais. 
Baseado na pesquisa de campo para o meu doutoramento (2007-2011), o 
paper  proposto envolve a análise de dados etnográficos reunidos a partir de 
entrevistas em diferentes contextos nacionais e trabalho de campo mais 
prolongado (incluindo observação direta e participante) em duas associações 
políticas e com redes de famílias ciganas que não participam da codificação 
pública da identidade cigana. Nesse sentido, proponho discutir a construção de 
identidades ciganas por associações políticas, assim como por outros atores, a 
partir de uma abordagem antropológica. 
 

Natalia Quiceno Toro (UFRJ) 

 

Uma família colombiana na busca de refugio: Experiências de viaje, 
documentos e reconstrução da vida num novo território. 

 
Palavras Chaves: Documentação, cidadania, refugio. 
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Este trabalho foi o resultado da minha dissertação de mestrado em 

ciência política na Universidade de Antioquia na Colômbia. Trata-se dum 
trabalho etnográfico sobre a experiência duma família de colombianos sem 
documentação nos Estados Unidos e as formas como eles lidaram como toda 
uma situação de migração e desarraigo passando por diversas categorias 
jurídicas que definiam seu status em tanto estrangeiros antes de chegarem a 
conseguir o status de refugiados em Canadá. Meu interesse estava nas 
praticas cotidianas desta família no meio da trajetória de viagem e ao mesmo 
tempo no meio da trajetória por um reconhecimento como sujeitos de direitos. 
A pergunta estava focada na experiência política desde categorias jurídicas 
experimentadas por eles tais como as de estrangeiro, turista, sem documentos 
ou refugiado. A vivencia dia a dia destas formas como as pessoas são 
categorizadas pelos estados e sistemas jurídicos permite observar  aspectos 
interessantes  sobre a ideia de cidadania, seu exercício e seu questionamento 
em tanto tem sido compreendida em muitos casos como um status de pertença  
associado a  os ordens nacionais franqueados neste caso pelos migrantes 
irregulares. 
 
 

Paola Cappelin (UFRJ/AMORJ) 

 

Entre a memória e o mercado. Famílias e empresas de origem italiana no 
Brasil. 

 
 

O estudo quer provocar uma reflexão sobre a especificidade da 
reprodução social que articula diversos recursos: simbólicos e materiais. A 
migração italiana deixou rastros bastante significativos no Brasil, mas com 
diversa intensidade. O campo de análise concentra-se no caso de empresas 
produtoras de vidro artístico (vetro soffiato), de móveis e de vinho, pertencentes 
a famílias de origem italiana e fundadas respectivamente nas cidades de Poços 
de Caldas (MG), Ubá (MG) e Bento Gonçalves (RS).  

O processo de formação e de desenvolvimento de empresas, evidencia 
um conjunto de características que, longe de identificá-las como "resíduos" de 
uma páleo-industrialização, as qualificam sobretudo graças a um substantivo 
diálogo geracional no interior das famílias, entre os fundadores e os atuais 
proprietários. 

Consideramos que são dois os elementos que confluem para moldar a 
atual mentalidade / espírito empresarial  (J. J. Gislain e P. Steiner,1995): a) 
uma vocação econômica ligada ao território, ajustada ao mercado e ativa em 
criar interfaces institucionais; b) a memória das tradições ligadas aos 
fundadores e às antigas empresas, que confluí a enriquecer a identidade  
profissional dos jovens empresários. 
  A alquimia destes elementos parece configurar uma 
mentalidade/espírito empresarial no qual a memória do passado fortalece as 
referencias de empresa familiar, enquanto as solicitações do mercado, em sua 
natureza competitiva, a projetam para o futuro.  A articulação entre memória e 
mercado confirmaria a idéia que as empresas de porte médio são 
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configurações não residuais da modernização industrial em época quando está 
em curso a crise do fordismo, isto é, quando se expande o redimensionamento 
dos tradicionais grandes complexos econômicos (Bagnasco e Sabel, 1995). 

No âmbito dos estudos da área de sociologia econômica, prevalecia a 
idéia de que há conexões entre as representações identitarias e a prática 
empresarial. As empresas não apenas são parte das manifestações 
econômicas, mas também são construções sociais e culturais. Nesse sentido, 
nos perguntávamos se a especificidade de origem nacional dos empresários 
fundadores poderia influenciar as relações culturais ínsitas na vida empresarial. 

Inspiramos-nos também nas formulações de Hobsbawm e Ranger 
(1984), quando afirmam que as culturas são como grandes falésias que 
acumulam diferentes estratos simbólicos e orientam no tempo o agir cotidiano. 
Segundo os autores, a formalização e a ritualização de tradições “inventadas” 
tem espaço quando amplas transformações da sociedade moderna parecem 
colocar em perigo o passado. Estas acompanham assim as transformações da 
sociedade moderna, sendo adaptações para “conservar” antigos costumes sob 
novas condições. Ou, como afirmam os autores, poderiam ser vistas pelo uso 
de velhos modelos para novos fins. 
 

Rodrigo Ayupe Bueno da Cruz (UFF) 

 

A identidade sírio-libanesa em Juiz de Fora 

 

Palavras-chave: Identidade, Observação participante, interação e clivagens. 

 
     Tendo em vista o grande volume de imigrantes sírios e libaneses que se 
estabeleceram na cidade de Juiz de Fora desde os períodos iniciais do movimento 
até os dias de hoje, esse trabalho visa analisar o processo de inserção desses 
imigrantes nesta sociedade destacando as identidades situacionais abraçadas por 
eles nos diversos contextos que marcam a sua interação tanto com os brasileiros 
quanto dentro da colônia sírio-libanesa. 
    Nesta pesquisa venho utilizando como ferramenta metodológica a observação 
participante – termo corrente na Antropologia que pressupõe a participação do 
pesquisador na vida cotidiana dos atores sociais e de suas instituições visando 
compreender os mecanismos mais profundos da vida social. Além disso, tenho feito 
entrevista com os imigrantes sírio-libaneses e seus descendentes que residem na 
cidade e também tem sido fundamental nesse processo a consulta aos materiais 
escritos das principais instituições, como o exemplo das principais atas de reuniões 
do Clube Sírio-Libanês e da Igreja Melquita. 
    O objetivo principal desse trabalho é a tentativa de compreensão da interação 
entre os imigrantes sírios e libaneses, sobretudo nos espaços de sociabilidade. A 
partir de então é possível perceber as inúmeras clivagens identitárias formadas na 
cidade de Juiz de Fora, que evidenciam o caráter plural do fenômeno da identidade, 
no qual possibilita os atores contextualmente assumir escolhas variadas. 
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Rosiane F. Martins (UFPA) 

 

Identidades Clandestinas no Trecho: os trabalhadores migrantes e suas 
estratégias na Guiana Francesa 
 
Palavras-chave: Trabalhadores migrantes, clandestinos, Guiana Francesa, 
identidade. 
 
Este trabalho apresenta trajetórias de trabalhadores brasileiros, sobretudo 
clandestinos, na Guiana Francesa a partir de alguns relatos de experiências. O 
objetivo é compreender as identidades construídas por esses migrantes, 
considerando as estratégias utilizadas na vivência cotidiana. Apóio-me na 
observação etnográfica para compreender práticas que revelem negociações e 
estratégias dos migrantes nesse território da França nas bordas da Amazônia. 
Dessa forma, a reprodução das narrativas tem como finalidade destacar as 
experiências em relação à viagem, o controle policial, as relações sociais, a 
busca por trabalho e moradia, entre outras questões enfatizadas por eles. O 
que, para os sujeitos pesquisados, significa ser um migrante clandestino, em 
fronteiras translocais, transnacionais? Sujeitos deslocados? 
 
 

 

Sofia Zanforlin (UCB) 

 

As Etnopaisagens e a Negociação do Pertencimento na Cidade 
Contemporânea: da Praça Kantuta ao Corredor da Central. 
 
Palavras-Chaves: Etnopaisagens; Pertencimento, Migração, Kantuta; Corredor 
da Central 
 

Este artigo apresenta as discussões desenvolvidas na tese de doutorado 
defendida em março de 2011. A pesquisa teve como objetivo compreender a 
relação entre a negociação do pertencimento de migrantes e a formação das 
etnopaisagens nas cidades, respectivamente, a feira Kantuta, em São Paulo, 
reduto da comunidade boliviana, e o corredor da central, lugar de encontro de 
migrantes africanos no Rio de Janeiro.  

O ponto de partida da pesquisa esteve situado em torno das 
negociações por pertencimento lançadas pelos grupos migrantes recém-
estabelecidos no Brasil, e a relação com a formação de etnopaisagens 
transculturais. Dessa forma, voltamo-nos para esses lugares de suspensão de 
uma nacionalidade oficializada, sem perder de vista sua identidade étnica, 
cultural, valendo-nos dela, como estratégia de negociação para um 
pertencimento intercultural. Como premissa, portanto, partimos dos dois 
diacríticos representativos da contemporaneidade: as migrações e as 
comunicações de massa, essa última como fundamento de um ethos 
midiatizado (Muniz Sodré, 2002), fomentador de uma nova subjetividade social 
(Anderson, 2008; Appadurai, 2004). 
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No entanto, esta pesquisa não esteve voltada para a análise midiática, 
seja de algum produto cultural específico, seja da produção midiática por 
grupos migrantes. Estamos a nos referir ao aspecto comunicacional que 
prescinde de uma justificativa ligada a determinados meios ou dispositivos, 
mas ancorado ao seu aspecto relacional. É pensar a relação entre 
comunicação e a constituição de um espaço, onde o processo comunicacional 
está presente e envolve o trabalho de re-territorialização. Nossa hipótese de 
trabalho esteve ancorada na percepção de que a formação de etnopaisagens 
se configura como parte de um processo inicial de negociação de um novo 
pertencimento.  

O conceito de etnopaisagem é formulado pelo antropólogo Arjun 
Appadurai (2004) e está articulado ao debate sobre interculturalidade. Por 
etnopaisagem, portanto, queremos nos referir à necessidade de compreender o 
espaço dotado de fragmentos culturais particulares reveladores de uma 
identidade de grupo, que passam a se reunir em torno de traços culturais 
específicos, em torno de uma etnicidade comum. São paisagens, ou 
fragmentos de lugares, marcados por traços e narrativas culturais de uma 
determinada etnicidade. Paisagens étnicas transculturais negociando 
pertencimentos na cidade globalizada. 

A proposta então é pensar como a formação de etnopaisagens se afirma 
como meio para a negociação do pertencimento nas comunidades de 
imigrantes nas cidades contemporâneas. Nelas, o exercício da 
interculturalidade estaria atrelada a uma sociabilidade espacial, onde as 
etnopaisagens se confirmam como o lugar de troca e construção de redes e 
contatos entre conterrâneos e à sociedade a qual procuram se inserir. Por sua 
vez, a pólis se apresenta como o lugar de apostas e superações, e confirma 
sua vocação plural. 

Logo, novas e antigas formas de sociabilidade vêm se misturar à 
política, à busca por trabalho e à regularização de papéis, e não podem ser 
deixadas de fora do entendimento de como se dão as negociações entre migrar 
e pertencer a um novo local. Nada se dá fora dos contatos, das trocas de 
informação, desde o momento em que se decide partir, até a reconstituição de 
uma nova cidadania, ainda que precária. É nas etnopaisagens onde esses 
laços se efetivam, na Praça Kantuta ou no Corredor da Central. 
 

Sueli Siqueira (UNIVALE),Érika Almeida Christina Gomes de 
Almeida (UNIRIO), Maria Gabriela Parenti Bicalho (UNIVALE),  

 

Implicações da migração internacional na vida escolar dos filhos de 
migrantes em Governador Valadares 
 
 
Palavras-chave: Migração internacional. Educação. Filhos de migrantes. 
 
 
A migração internacional na Região de Governador Valadares inicia-se nos 
anos de 1960 como um movimento pouco incipiente e nos anos de 1980 tem 
um acentuado aumento. O projeto do emigrante é ir, ganhar dinheiro e retornar 
para sua cidade de origem. O objetivo deste trabalho é discutir as implicações 
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da migração dos pais na relação dos filhos adolescentes com a escola, com o 
saber escolar e na constituição do seu projeto de vida. Os dados foram 
coletados através da aplicação de um questionário em 179 estudantes, filhos 
de migrantes, na faixa etária de 12 a 18 anos matriculados em 10 escolas das 
redes pública e particular de Governador Valadares. Para a maioria dos jovens 
entrevistados a emigração é vista como uma alternativa de acessar o consumo 
e melhores condições de vida. A valorização do estrangeiro em detrimento do 
nacional está presente em suas avaliações sobre o Brasil. Entretanto, um 
percentual menor dos entrevistados, percebem na experiência marcada pela 
ausência dos pais que é possível construir seu futuro no país onde nasceram. 
 

 

Tatiana Chang Waldman (USP) 

 
A integração de imigrantes internacionais no Brasil sob a ótica da 
educação escolar 
 
Palavras-chave: Brasil. Educação Escolar. Imigração Internacional.  
 
 
A proposta deste trabalho é analisar a inserção de imigrantes internacionais no 
sistema de ensino do Brasil desde o início do século XX até os dias atuais, já 
superada a primeira década do século XXI. Sob esta perspectiva e neste lapso 
temporal, é possível identificar diferentes posturas adotadas pelo Estado 
brasileiro no que tange ao acesso de imigrantes à educação escolar, que 
passam pelo estímulo a organização, por parte dos imigrantes, para a criação 
de suas próprias escolas no país; para a posterior adoção de uma política de 
nacionalização do ensino pelo Estado, em que a existência destas escolas foi 
sendo gradualmente cerceada; perpassando por uma fase de inclusão desta 
população nas instituições de ensino públicas nacionais; culminando com o 
Estatuto do Estrangeiro que condiciona a matrícula em estabelecimento de 
ensino ao registro ou cadastro do imigrante no país. Tais ponderações 
sugerem que a importância dada à temática da recepção e da necessidade de 
políticas de integração de fluxos migratórios internacionais no país alcançou 
diferentes magnitudes na agenda nacional a depender do período observado. 
Para a realização deste trabalho foi necessária a pesquisa bibliográfica 
interdisciplinar, centrada, principalmente, nas Migrações Internacionais para o 
Brasil e legislação interna referente à matéria migratória e à educação. 
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Pôster 

 

Alexandra Almeida (UFSCAR) 

 

 

O que aconteceu com Jean Charles de Menezes? Família e emigração em 
Gonzaga (MG). 
 
Palavras-chave: Jean Charles, imigração, família, Vale do Rio Doce (MG). 
  
  
 

Este trabalho tem como objetivo expor parte do fenômeno do fluxo 
emigratório no município de Gonzaga (MG). A escolha da cidade como objeto 
de estudo deve-se a repercussão que a mídia impressa e televisiva lançou ao 
cidadão gonzaguense, Jean Charles de Menezes, que foi assassinado por 
oficiais da Scotland Yard (Inglaterra), em setembro de 2005. A proposta da 
etnografia em Gonzaga preocupou-se em compreender o alto contingente 
migratório do Estado de Minas Gerais, analisando as possíveis alterações do 
fluxo migratório na região decorrente do caso de Jean Charles.  

Ao longo da etnografia, ocorreram situações que desconstruíram a 
proposta inicial. Com o trabalho de campo denso e observação participante foi 
possível alcançar outras questões proeminentes, como as noções de família. A 
consolidação do núcleo familiar surgiu como destaque no discurso nativo, e 
poucas foram as demonstrações em menção à memória do evento Jean 
Charles, o que também não demonstrou alteração nos fluxos migratórios. 
Portanto, o presente trabalho analisa as famílias gonzaguenses perante os 
códigos de conduta e valores morais que se relacionam como influência na 
emigração local. 

  

 

Andrey M. Castro (UFPA), Camila Pêssoa (UFPA) 

 

 

Pará, berço da imigração: os portugueses no início do séc. XX 
 
 
Palavras-chave: migração internacional, imigração portuguesa, Pará no século 
XX 
 
A partir de uma visão interdisciplinar do fenômeno migratório, a pesquisa 
procura traçar o perfil sócio-demográfico e econômico dos imigrantes 
portugueses que se dirigiram ao Pará, no início do século XX, objetivando 
fundamentalmente identificar os imigrantes, considerando as especificidades 
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da imigração portuguesa no Estado do Pará. A pesquisa utiliza como suporte 
documental as inscrições consulares dos portugueses, pois as fontes primárias 
possuem riquíssimas informações acerca dos imigrantes, além de censos 
demográficos e referencial bibliográfico pertinente à pesquisa. Os dados 
obtidos revelam aspectos bastante semelhantes ao promulgado na literatura 
produzida, mostrando uma imigração essencialmente masculina, urbana e 
envolvida em atividades comerciais. A interpretação das informações é 
realizada por meio de análise das características sociais e econômicas 
encontradas nas habilitações, observando as mudanças e permanências 
durante o período estudado. Os resultados alcançados trouxeram novas 
questões e contribuem de forma significativa à reconstrução dos fluxos 
migratórios que se dirigiram à região Amazônica. 
 

 

Beatriz Petrus (UERJ) , Fernanda Melonio (UERJ) 

 

Ser deslocado - status: refugiado 

“O globo encolhe para aqueles que o possuem; 
para os deslocados e despossuídos, o migrante 

ou o refugiado, nenhuma distância é mais 
espantosa do que alguns metros além dos limites 

ou fronteiras.” 

 Miwom Kwon  

 

Palavras-chave: Memória, esquecimento, reinvenção, pertencimento, 
identidade.  

Fazer um registro em vídeo e fotos da casa onde residiram ou se abrigaram 
temporariamente no Rio de janeiro os primeiros congoleses que chegaram 
como refugiados ao Brasil (no início da década de 1990), com o intuito de criar 
um documento visual do lugar  que expresse os sentimentos de 
desestabilização da espacialidade  e da identidade que marcam o momento da 
chegada a este novo lugar – ao mesmo tempo lugar de abrigo, de saudade, de 
alívio e de espera. Mais do que de esperança.                                                                                                                        
Nesta casa acontecem os cultos da Igreja Quimbanguista. A religião 
Quimbanguista é uma das marcas de tradição africana e de valorização do 
povo africano na diáspora, em diversas partes do mundo e também aqui no 
Brasil. Qualquer menção à Igreja Quimbanguista funciona, com frequência, 
entre os refugiados congoleses mais antigos, como um fator de resgate de 
memórias da chegada ao Brasil, entrelaçadas com lembranças do Congo e da 
família. Fazer o registro do culto quimbanguista no espaço da  igreja abrigado 
pela casa  foi  permitido “às visitas”, como fomos carinhosamente chamados, 
com o compromisso de retornarmos à casa com o material para que  os 
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protagonistas do culto (e do vídeo) nos conduzissem a encontrar uma forma de 
organizar esta memória e revelar o orgulho, a tradição, a fé e um pouco da 
cultura e  identidade africanas.  

  

Camila Baraldi (USP) 

 

Third World Approaches to International Law e o tratamento jurídico 
internacional das migrações  

 
Palavras-chave: TWAIL, migrações, direito internacional, soberania. 
 
 
O tratamento jurídico internacional das migrações é determinado pela 
soberania estatal ainda muito forte neste campo. As legislações de migração e 
os governantes responsáveis por estas consideram plenamente legítimo 
regular a entrada, a permanência e a deportação em razão do critério único do 
interesse nacional. Esta prática é comum a despeito das normas de direitos 
humanos consagradas internacionalmente que, por sua essência, deveriam 
garantir direitos a todos, sem qualquer critério de diferenciação, nem mesmo a 
nacionalidade. Para superar essa contradição é necessário um enfoque mais 
amplo. Analisar o que origina as migrações em massa nos países de 
emigração – foco nas relações econômicas internacionais – e analisar o 
impacto da presença destes grupos nos países de destino – foco na aversão à 
diversidade cultural e no projeto colonial de construção dos Estados-nação –, 
clarificando como os discursos jurídicos tendentes à supressão da imigração e 
dos imigrantes hoje são criados pelos mesmos países que moldaram o sistema 
econômico capitalista em sua forma atual dando origem ao panorama 
migratório existente. Desvelar estas questões estruturais e contribuir para a 
construção de um Direito Internacional que reflita as necessidades e interesses 
das pessoas e não dos Estados a partir das realidades do Terceiro Mundo é a 
proposta do Third World Approaches to International Law. Este trabalho 
pretende realizar uma aproximação exploratória entre este enfoque do Direito 
Internacional e o tratamento jurídico internacional das migrações através da 
aplicação dos conceitos gerais de TWAIL à realidade migratória brasileira. 
 
 

Camila Daniel (UFRRJ/ PUC-RJ) 

 

‘Sou quase um/uma carioca’: notas introdutórias sobre a imigração 
peruana no Rio de Janeiro 
 
Palavras-chave: imigração, peruanos, identidade, globalização 
 
 Embora a  imigração não seja um fenômeno novo, ela hoje apresenta 
um  caráter complexo, ampliado e  globalizado.  Nas últimas décadas do século 
XX, a intensificação e diversificação dos fluxos imigratórios possibilitou a 
construção de contatos e caminhos entre países até então com diminuta 
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relação econômica, política e social, como o Brasil e o Peru. Apesar de 
compartilharem quilômetros de fronteiras, os dois países estiveram 
historicamente distantes entre si. Baseado na observação participante, que 
venho realizando desde julho de 2011, o presente trabalho tem como objetivo 
refletir sobre a imigração peruana no Rio de Janeiro, compreendendo os 
imigrantes como agentes que colocam Brasil e Peru em contato e, assim, 
reelaboram reflexões acerca de si, de seu país de origem e seu país de 
residência. Os peruanos no Rio de Janeiro reafirmam um duplo pertencimento- 
Brasil e Peru-, porém reclamam sistematicamente a falta de referências 
peruanas no Rio de Janeiro, sobretudo o desconhecimento dos brasileiros 
sobre o Peru e a ausência de mercados onde vendam ingredientes da culinária 
peruana. Assim, embora se sintam em parte ‘carioca’, os peruanos no Rio de 
Janeiro são críticos quanto à distância- cultural e simbólica- existente no Brasil 
em relação ao Peru.   
 

Camila Pêssoa, Andrey M. Castro (UFPA) 

 

 

Pará, berço da imigração: os portugueses no início do séc. XX 
 
 
Palavras-chave: migração internacional, imigração portuguesa, Pará no século 
XX 
 
A partir de uma visão interdisciplinar do fenômeno migratório, a pesquisa 
procura traçar o perfil sócio-demográfico e econômico dos imigrantes 
portugueses que se dirigiram ao Pará, no início do século XX, objetivando 
fundamentalmente identificar os imigrantes, considerando as especificidades 
da imigração portuguesa no Estado do Pará. A pesquisa utiliza como suporte 
documental as inscrições consulares dos portugueses, pois as fontes primárias 
possuem riquíssimas informações acerca dos imigrantes, além de censos 
demográficos e referencial bibliográfico pertinente à pesquisa. Os dados 
obtidos revelam aspectos bastante semelhantes ao promulgado na literatura 
produzida, mostrando uma imigração essencialmente masculina, urbana e 
envolvida em atividades comerciais. A interpretação das informações é 
realizada por meio de análise das características sociais e econômicas 
encontradas nas habilitações, observando as mudanças e permanências 
durante o período estudado. Os resultados alcançados trouxeram novas 
questões e contribuem de forma significativa à reconstrução dos fluxos 
migratórios que se dirigiram à região Amazônica. 
 

 

Fernanda Melonio (UERJ), Beatriz Petrus (UERJ) 

 

Ser deslocado - status: refugiado 
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“O globo encolhe para aqueles que o possuem; 
para os deslocados e despossuídos, o migrante 

ou o refugiado, nenhuma distância é mais 
espantosa do que alguns metros além dos limites 

ou fronteiras.” 

 Miwom Kwon  

 

Palavras-chave: Memória, esquecimento, reinvenção, pertencimento, 
identidade.  

 

Fazer um registro em vídeo e fotos da casa onde residiram ou se abrigaram 
temporariamente no Rio de janeiro os primeiros congoleses que chegaram 
como refugiados ao Brasil (no início da década de 1990), com o intuito de criar 
um documento visual do lugar que expresse os sentimentos de 
desestabilização da espacialidade  e da identidade que marcam o momento da 
chegada a este novo lugar – ao mesmo tempo lugar de abrigo, de saudade, de 
alívio e de espera. Mais do que de esperança.                                                                                                                        
Nesta casa acontecem os cultos da Igreja Quimbanguista. A religião 
Quimbanguista é uma das marcas de tradição africana e de valorização do 
povo africano na diáspora, em diversas partes do mundo e também aqui no 
Brasil. Qualquer menção à Igreja Quimbanguista funciona, com frequência, 
entre os refugiados congoleses mais antigos, como um fator de resgate de 
memórias da chegada ao Brasil, entrelaçadas com lembranças do Congo e da 
família. Fazer o registro do culto quimbanguista no espaço da  igreja abrigado 
pela casa  foi  permitido “às visitas”, como fomos carinhosamente chamados, 
com o compromisso de retornarmos à casa com o material para que  os 
protagonistas do culto (e do vídeo) nos conduzissem a encontrar uma forma de 
organizar esta memória e revelar o orgulho, a tradição, a fé e um pouco da 
cultura e  identidade africanas.  

 

Francis Gomes Macedo (USP),  Maria Elisa  Miranda (USP) 

 

As multiescalaridades da mobilidade populacional na perspectiva da 
aprendizagem mediada em geografia 

 

O trabalho em questão visa construir um cenário de diálogos sobre as 
migrações populacionais no contexto da educação básica da escola pública, na 
ótica da aprendizagem mediada em Geografia. Num outro plano, o artigo 
pretende estabelecer diferentes visões sobre os eventos geográficos 
pertinentes ao tema, considerando as escalas espaço-temporais como 
categoria-chave central. Como etapas do estudo, têm-se primeiramente a 
revisão bibliográfica dos conceitos de mobilidade, imobilidade e contra-
mobilidade, além de partes dos estudos de Feuerstein e Bakhtin sobre a 
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aprendizagem mediada e, por último, considerações sobre o conceito 
geográfico de escala. Posteriormente são reveladas algumas discussões 
relativas a entrevistas empreendidas com professores em exercício na rede 
pública sobre suas experiências ao trabalhar migrações populacionais, nisso 
incluindo a abordagem ao tratar o tema. Como resultados obtidos, podem ser 
descritos a necessidade de reformulação do processo ensino-aprendizagem do 
ensino de Geografia, sobretudo da escola pública, no tratamento de temas 
populacionais, além da falta de continuidade na formação de professores, 
gerador de grande polêmica na qualidade da educação básica no país.  
 

Gabriela Camargo Oliveira (UNICAMP), Rosana Baeninger 
(UNICAMP) 

 

Crianças latino-americanas na rede de ensino de São Paulo: primeiras 
análises 
 
 
 

O novo fluxo imigratório para o Brasil, caracterizado pelo forte 
presença de latino-americanos, chineses e coreanos, data de pelo menos 40 
anos e um contingente expressivo de famílias imigrantes se formou na cidade 
de São Paulo, fato associado ao processo de reunificação familiar e à formação 
de novas famílias, trazendo à tona a questão das crianças imigrantes ou 
geração 1,5. A geração 1,5 pode ser definida como a geração de filhos dos 
imigrantes adultos que chegaram ainda novos ao país receptor ou foram 
substancialmente criados no país receptor (WATERS, KASINITZ, 
MOLLENKOPF, 2004). Mas apesar da presença visível da geração 1,5 em São 
Paulo e principalmente em algumas escolas públicas da cidade, pouco se 
conhece sobre esses “novos" brasileiros. Esse estudo, portanto visa 
demonstrar a presenças dos filhos de imigrantes latino-americanos, a geração 
1.5, na rede de ensino de São Paulo.  

 
 

Glaucia Assis(UDESC), Nicholas Garcia (UDESC) 

 

Conexões entre EUA, Brasil e Europa: os migrantes brasileiros e os 
caminhos para Deus 

 
 
 

Palavras-chave: migração, redes transnacionais, Igrejas. 
 
O Brasil se situa no contexto das migrações internacionais contemporâneas 
como um país receptor e emissor de migrantes. A pesquisa Conexões entre os 
Estados Unidos, a Europa e o Brasil: uma análise da configuração de laços 
transnacionais construídos pelos novos e/imigrantes brasileiros trabalha os 
laços e conexões desses e/imigrantes brasileiros participantes de redes sociais 
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transnacionais. Isso significa que o migrante brasileiro mantém e constrói redes 
sociais com o país de origem e o de destino. Tais redes são fundamentais para 
o projeto do migrante, seu sustento, acomodação e permanência. Um dos 
fatores importante dessas redes transnacionais é a religião, relativamente 
pouco estudado no caso brasileiro. As comunidades religiosas são não 
raramente um dos espaços de criação desses vínculos fundamentais para o 
projeto migratório de muitos migrantes. Este texto tem a preocupação de situar 
as igrejas de emigrantes como espaços transnacionais e fortalecedores de 
vínculos entre os migrantes e o Brasil. A constatação da importância das 
igrejas (católicas e evangélicas) pode ser observada através dos relatos orais 
coletados para a pesquisa. Já existem estudos sobre as igrejas de migrantes 
nos EUA, no entanto, as entrevistas que são fontes deste artigo se referem 
primordialmente aos brasileiros que migraram para Portugal. Dentro do 
processo de migração ocorrem re-significações do país destino e de origem, o 
espaço religioso também é um espaço de re-significações. O presente artigo 
procura analisar os significados da experiência religiosa no contexto da 
migração contemporânea para homens e mulheres. 
 

 

Jasmin A. Mendoza (Faculdades Integradas Maria Thereza), 
Ligia Gomes de Souza (Faculdades Integradas Maria Thereza) 

 

“Filhos da imigração: negociação e (re) definição de identidades”  
 
Palavras-chave: imigração, identidade, identidade social, identidade nacional, 
identidade étnica, identidade cultural, Psicologia Intercultural. 

 
 Este trabalho é parte constituinte do trabalho de conclusão de curso da 
autora, no qual buscou-se discutir sobre as questões identitárias presentes na 
vida dos imigrantes, focando-se principalmente nos filhos destes, apresentando 
e refletindo acerca algumas questões presentes nesse viver entre dois mundos.  

O trabalho fez uso de entrevista semi-aberta a filhos de imigrantes que 
moram em Niterói afim de poder tomar os dados destes e refletir sobre suas 
falas e discursos acerca de suas experiências e a analise destes relatos tomou 
o preceitos de identidade de Zygmunt Bauman e Stuart Hall e trabalhando com 
as teorias de estratégias de aculturação e preceitos da psicologia intercultural 
de Berry, tomando também como aporte teórico os trabalhos de José Geraldo 
de Paiva, Sylvia DeBiaggi e Ademir Pacelli Ferreira, entre outros.  

Este trabalho permitiu conhecer o funcionamento das dinâmicas 
referente às questões identitárias nos filhos de imigrantes, assim como 
compreender as estratégias que utilizam para se inserir e se relacionar neste 
país. Tais mecanismos refletem o movimento que os filhos de imigrantes 
passam quanto sua identidade, um movimento de construção e desconstrução 
da mesma, enfim, num processo de negociação e (re)definições de 
identidades.   
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Julia M. de França (UFRJ) 

 

Cruzando oceanos: refugiados africanos e a política brasileira de 
acolhimento 
 
 
Palavras-chave: Refugiados; Brasil; África; Direito Internacional.  
 
 
O presente projeto tem por objetivos analisar as relações estabelecidas entre o 
Brasil e o continente africano no que se refere às políticas de proteção aos 
refugiados, especialmente em suas formas jurídicas; entender, a partir de uma 
perspectiva histórica, de que forma essas relações são construídas; e realizar 
uma caracterização dos próprios imigrantes que são forçados a realizar este 
movimento, de modo a compreender o papel que o Brasil representa no 
cenário humanitário internacional. Pretende-se investigar os registros e a 
atuação do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) e do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), desde a data de 
fundação dos mesmos, além da participação brasileira em acordos 
internacionais voltados para a questão do refúgio, particularmente os que 
dizem respeito às relações estabelecidas entre Brasil e África. Entre as 
conclusões esperadas, propõe-se que, apesar de o Brasil ainda apresentar 
uma política interna de acolhimento para refugiados e uma estrutura voltada 
para isso que são deficientes, o país se apresenta cada vez mais como um 
destino visado por refugiados africanos, não apenas por uma questão 
econômica ou política, mas também por uma identificação histórica e cultural. 
 

 

Julio Cesar dos Santos (UFMT) 

 

Colonos e garimpeiros de Juína: a fronteira entre relatos e memórias 
(1986-1994) 
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
Palavras-Chave:Colonos -  Garimpeiros -  Fronteira 
 
 
 O presente estudo buscará percorrer os caminhos do encontro da 
imigração de colonos agricultores com o advento do garimpo na região 
noroeste de Mato Grosso entre os anos de 1986 e 1994. Analisar as 
consequencias do encontro dessas duas formas objetivamente distintas de 
apropriação território,  as relações sociais,  práticas de poder e violência 
produzidas entre elas é o foco principal da proposta. 
  Através da história oral, algumas  memórias de colonos e garimpeiros 
estão sendo transformadas em documentos. Esses relatos estão sendo 
comparados com as informações provenientes de registros oficiais, 
bibliográficos, jornalísticos, religiosos e de arquivos particulares. A História 
Social é a ferramenta teórica a pautar nossas abordagens. 
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A imigração de garimpeiros deu uma nova dinâmica ao processo de 
colonização, novas relações de poder, potencializando as práticas de 
violências, novas formas de enxergar e se relacionar com o outro, pelo que 
pude perceber até o momento, através da pesquisa, um ambiente de 
“degradação do outro”, a Fronteira do que representa “ser humano”. 
 

 

Lidia Azevedo Brandes (UNIVALE),  Sueli Siqueira (UNIVALE) 

 

Palavras-chave: Migração internacional, retorno, aspectos psicossociais.  
 
O fenômeno da migração internacional é bastante complexo e envolve diversos 
aspectos, acarretando conseqüências tanto para o sujeito quanto para o 
território de origem e destino. No âmbito acadêmico, discussões têm sido 
levantadas quanto aos efeitos psicológicos da experiência migratória na 
perspectiva do retorno dos emigrantes à cidade de Governador Valadares/MG 
e região. 
O objetivo deste trabalho é abordar as implicações do retorno à terra natal 
levando em consideração os aspectos psicossociais na readaptação do 
emigrante, baseando-se nos estudos de Joseba Achotegui sobre a Síndrome 
do Imigrante com Estresse Crônico e Múltiplo ou Síndrome de Ulisses. Será 
realizado um levantamento bibliográfico sobre esta temática. 
Diante das consequências da emigração para a saúde do indivíduo, percebe-se 
a necessidade de criação de serviços de apoio ao emigrante que abarque os 
aspectos envolvidos no processo emigratório, considerando as necessidades 
psicológicas, de assistência social, econômicas, a fim de proporcionar-lhe 
recursos para melhor readaptação à origem.  
 

Ligia Gomes de Souza (Faculdades Integradas Maria Thereza), 
Jasmin A. Mendoza (Faculdades Integradas Maria Thereza) 

 

“Filhos da imigração: negociação e (re) definição de identidades”  
 
Palavras-chave: imigração, identidade, identidade social, identidade nacional, 
identidade étnica, identidade cultural, Psicologia Intercultural. 

 
 Este trabalho é parte constituinte do trabalho de conclusão de curso da 
autora, no qual buscou-se discutir sobre as questões identitárias presentes na 
vida dos imigrantes, focando-se principalmente nos filhos destes, apresentando 
e refletindo acerca algumas questões presentes nesse viver entre dois mundos.  

O trabalho fez uso de entrevista semi-aberta a filhos de imigrantes que 
moram em Niterói afim de poder tomar os dados destes e refletir sobre suas 
falas e discursos acerca de suas experiências e a analise destes relatos tomou 
o preceitos de identidade de Zygmunt Bauman e Stuart Hall e trabalhando com 
as teorias de estratégias de aculturação e preceitos da psicologia intercultural 
de Berry, tomando também como aporte teórico os trabalhos de José Geraldo 
de Paiva, Sylvia DeBiaggi e Ademir Pacelli Ferreira, entre outros.  
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Este trabalho permitiu conhecer o funcionamento das dinâmicas 
referente às questões identitárias nos filhos de imigrantes, assim como 
compreender as estratégias que utilizam para se inserir e se relacionar neste 
país. Tais mecanismos refletem o movimento que os filhos de imigrantes 
passam quanto sua identidade, um movimento de construção e desconstrução 
da mesma, enfim, num processo de negociação e (re)definições de 
identidades.   

 

Maria Elisa  Miranda, Francis Gomes Macedo (USP) 

 

As multiescalaridades da mobilidade populacional na perspectiva da 
aprendizagem mediada em geografia 
 
O trabalho em questão visa construir um cenário de diálogos sobre as 
migrações populacionais no contexto da educação básica da escola pública, na 
ótica da aprendizagem mediada em Geografia. Num outro plano, o artigo 
pretende estabelecer diferentes visões sobre os eventos geográficos 
pertinentes ao tema, considerando as escalas espaço-temporais como 
categoria-chave central. Como etapas do estudo, têm-se primeiramente a 
revisão bibliográfica dos conceitos de mobilidade, imobilidade e contra-
mobilidade, além de partes dos estudos de Feuerstein e Bakhtin sobre a 
aprendizagem mediada e, por último, considerações sobre o conceito 
geográfico de escala. Posteriormente são reveladas algumas discussões 
relativas a entrevistas empreendidas com professores em exercício na rede 
pública sobre suas experiências ao trabalhar migrações populacionais, nisso 
incluindo a abordagem ao tratar o tema. Como resultados obtidos, podem ser 
descritos a necessidade de reformulação do processo ensino-aprendizagem do 
ensino de Geografia, sobretudo da escola pública, no tratamento de temas 
populacionais, além da falta de continuidade na formação de professores, 
gerador de grande polêmica na qualidade da educação básica no país.  
 
 

Maria Luiza S. Santos (UESC/UFRRJ) 

 

Dos imigrantes do cacau aos imigrantes acadêmicos: a configuração do 
Sul da Bahia nos séculos XX e XXI 

       
 

Palavras chave: cultura, trajetórias, região, identidade 
 

A análise desse artigo perpassa pela formação social da região sul da Bahia -, 
final do século XIX e início do século XX, - que foi composta de imigrantes 
nordestinos, principalmente sergipanos e de imigrantes estrangeiros, tendo 
como principal segmento os sírios e os libaneses. Esse processo migratório se 
deu, em especial, devido à cultura do cacau que posteriormente veio a tornar-
se referencia de uma monocultura regional. Ao final do século XX e início do 
século XXI uma nova realidade migratória se apresenta e o viés da agricultura, 
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que em determinado momento serviu como único fator de atração, hoje divide 
lugar também com o ensino superior. A metodologia utilizada na pesquisa foi à 
História Oral, centrada nas trajetórias individuais dos migrantes 
contemporâneos, entrevistas com descendentes e rastreamento bibliográfico. 
Na conclusão se apresentam as diversas características evidenciadas nos dois 
processos, até porque está se falando de perfis e tempos diversos, o que 
permite a percepção diferenciada quanto às condições de acolhimento, de 
identidade e de assimilação presentes nos grupos estudados. 
 

Nathalia Justo (UNESP) 

 

Uma análise crítica da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto 
dos Apátridas de 1954 
 
 
Palavras-chave: apátrida; nacionalidade; Convenção das Nações Unidas para 
o Estatuto dos Apátridas, relações internacionais.  
 
Este trabalho visa fazer uma análise crítica do processo de constituição da 
“Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Apátridas”, de 1954, pilar 
fundamental e fundador do regime internacional da apatrídia. Objetiva-se 
elucidar o contexto histórico-normativo em que atores articularam normas, 
princípios e regras por meio da análise dos discursos presentes no texto das 
Convenções, nos trabalhos preparatórios da Convenção, na posição assumida 
por alguns Estados estratégicos, bem como documentos oficiais dos órgãos 
das Nações Unidas. O argumento deste trabalho é que o tratamento conferido 
à apatrídia está profundamente relacionado a elementos ordenadores do 
sistema internacional. Isto é, a Convenção apresenta não só a implicação mais 
visível de conferir direitos a pessoas que de outros modos não os teriam, em 
complementação ao regime de direitos humanos em sua lacuna constitutiva 
(Arendt, 1948), mas, além disso, ela visa manter a ordem no sistema 
internacional moderno por meio da tentativa de fazer com que esses indivíduos 
se conformem a uma identidade específica, a identidade nacional (Hall, 1999). 
A conclusão a que se chega é que este argumento pode ser sustentado pela 
presença na nacionalidade como marco normativo em diversos discursos.  
 

 

Nicholas Garcia (UDESC),  Glaucia Assis(UDESC) 

 

 

Conexões entre EUA, Brasil e Europa: os migrantes brasileiros e os 
caminhos para Deus 

 
 
 

Palavras-chave: migração, redes transnacionais, Igrejas. 
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O Brasil se situa no contexto das migrações internacionais contemporâneas 
como um país receptor e emissor de migrantes. A pesquisa Conexões entre os 
Estados Unidos, a Europa e o Brasil: uma análise da configuração de laços 
transnacionais construídos pelos novos e/imigrantes brasileiros trabalha os 
laços e conexões desses e/imigrantes brasileiros participantes de redes sociais 
transnacionais. Isso significa que o migrante brasileiro mantém e constrói redes 
sociais com o país de origem e o de destino. Tais redes são fundamentais para 
o projeto do migrante, seu sustento, acomodação e permanência. Um dos 
fatores importante dessas redes transnacionais é a religião, relativamente 
pouco estudado no caso brasileiro. As comunidades religiosas são não 
raramente um dos espaços de criação desses vínculos fundamentais para o 
projeto migratório de muitos migrantes. Este texto tem a preocupação de situar 
as igrejas de emigrantes como espaços transnacionais e fortalecedores de 
vínculos entre os migrantes e o Brasil. A constatação da importância das 
igrejas (católicas e evangélicas) pode ser observada através dos relatos orais 
coletados para a pesquisa. Já existem estudos sobre as igrejas de migrantes 
nos EUA, no entanto, as entrevistas que são fontes deste artigo se referem 
primordialmente aos brasileiros que migraram para Portugal. Dentro do 
processo de migração ocorrem re-significações do país destino e de origem, o 
espaço religioso também é um espaço de re-significações. O presente artigo 
procura analisar os significados da experiência religiosa no contexto da 
migração contemporânea para homens e mulheres. 
 

 

Pedro Rafael de Oliveira  (UERJ) 

 

 

A geografia e os movimentos migratórios: Uma análise da mobilidade dos 
alunos do curso de graduação em Geografia da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro 

 
 

 
 Palavras-Chave: alunos; mudança; curso de geografia; 
 
 Diversas razões motivam pessoas a deixarem suas cidades ou Estados 
de origem com a finalidade de alcançar um ideal que tanto almejam. Partindo 
deste pressuposto, esta pesquisa tem como objetivo analisar a mobilidade dos 
alunos do curso de graduação em geografia da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (campus Maracanã), bem como suas razões de deixar suas casas 
em busca de qualificação profissional. 
 A metodologia utilizada na realização deste trabalho concentra-se na 
utilização de bibliografia pertinente ao tema e entrevistas com os alunos que 
passaram por este processo, sendo eles o foco de análise da pesquisa. 
 Esta análise pretende compreender as razões dos estudantes em deixar 
o conforto de seus lares e aventurar-se em uma nova cidade. As conclusões 
foram as mais variáveis possíveis. Passando por ausência do curso na cidade 
de origem, crescimento pessoal até chegar a tão sonhada “liberdade” desejada 
por todos os jovens. 
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Renata da Silva  Nóbrega (UNICAMP) 

 

 

“E o que fica?” Implicações da migração internacional e de retorno para 
quem não migra. 

 
 

 
O artigo pretende contribuir para uma atualização nos debates sobre migração 
no estado de Rondônia, tomando como foco algumas transformações sociais 
desencadeadas por fenômenos recentes e ainda pouco estudados: a “migração 
internacional” e a “migração de retorno”. Se nos anos 1970 e 1980, Rondônia 
recebeu milhares de migrantes atraídos pelas políticas oficiais de ocupação da 
Amazônia, entre 1987 e 1990, com as dificuldades encontradas, parte 
significativa destes migrantes dirigiu-se a outras fronteiras em expansão, como 
Roraima e sul do Amazonas. A partir dos anos 1990, assim como em outras 
regiões do país, houve um crescente fluxo de migrantes para o exterior, 
especialmente para os Estados Unidos, Espanha e Portugal. Com a recente 
crise financeira internacional, muitos migrantes anteciparam a volta ao Brasil. O 
artigo abordará, de forma preliminar, pois é uma pesquisa em fase inicial, 
algumas das transformações desencadeadas por este fenômeno, a partir do 
relato de uma informante, cujo marido migrou para Espanha e voltou para casa 
há pouco tempo. Sua experiência é rica em elementos que apontam para 
mudanças no que diz respeito ao casamento, aos arranjos familiares, à 
independência financeira e afetiva. 
 

 

 

Rodrigo Fessel Sega (UFSCAR) 

 

A Comunidade Brasileira em Toronto 
 
 
Palavras chaves: redes sociais, migração internacional, brasileiros em Toronto 
 
 
Durante o decorrer dos anos 2000, a emigração de brasileiros para o Canadá 
tem se adensado exponencialmente, mas ainda pouca atenção tem sido dada 
para esse fluxo. Com a finalidade de preencher esta lacuna, proponho uma 
discussão sobre a utilização das redes sociais no estudo empírico desse fluxo 
migratório internacional. 
Embora este trabalho seja a parte inicial da minha pesquisa de mestrado, o 
objeto de estudo analisado aqui é a comunidade migrante de brasileiros em 
Toronto e o objetivo é identificar os mecanismos de emigração e adaptação 
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dos brasileiros a partir da discussão teórico-metodológica das redes sociais, 
com a finalidade de traçar um perfil (ou perfis) da comunidade e criar um banco 
de dados mais precisos sobre ela. Utilizo as redes como justificativa de que a 
teoria neoclássica não abarca todas as questões da realidade 
migratória atual, acrescentando ao debate os conceitos teóricos dessa teoria 
como elemento explicativo e mantenedor desse fluxo. Também é importante 
salientar que este trabalho ainda se encontra em sua fase inicial, buscando 
mais introduzir um debate a partir das formações das redes sociais na 
comunidade brasileira em Toronto do que apresentar os dados específicos 
desse fluxo.  
 

Rosana Baeninger (UNICAMP), Gabriela Camargo Oliveira 
(UNICAMP) 

 

Crianças latino-americanas na rede de ensino de São Paulo: primeiras 
análises 
 
 

O novo fluxo imigratório para o Brasil, caracterizado pelo forte 
presença de latino-americanos, chineses e coreanos, data de pelo menos 40 
anos e um contingente expressivo de famílias imigrantes se formou na cidade 
de São Paulo, fato associado ao processo de reunificação familiar e à formação 
de novas famílias, trazendo à tona a questão das crianças imigrantes ou 
geração 1,5. A geração 1,5 pode ser definida como a geração de filhos dos 
imigrantes adultos que chegaram ainda novos ao país receptor ou foram 
substancialmente criados no país receptor (WATERS, KASINITZ, 
MOLLENKOPF, 2004). Mas apesar da presença visível da geração 1,5 em São 
Paulo e principalmente em algumas escolas públicas da cidade, pouco se 
conhece sobre esses “novos" brasileiros. Esse estudo, portanto visa 
demonstrar a presenças dos filhos de imigrantes latino-americanos, a geração 
1.5, na rede de ensino de São Paulo.  

 
 

Sueli Siqueira (UNIVALE), Lidia Azevedo Brandes (UNIVALE)   

 

Palavras-chave: Migração internacional, retorno, aspectos psicossociais.  
 
O fenômeno da migração internacional é bastante complexo e envolve diversos 
aspectos, acarretando conseqüências tanto para o sujeito quanto para o 
território de origem e destino. No âmbito acadêmico, discussões têm sido 
levantadas quanto aos efeitos psicológicos da experiência migratória na 
perspectiva do retorno dos emigrantes à cidade de Governador Valadares/MG 
e região. 
O objetivo deste trabalho é abordar as implicações do retorno à terra natal 
levando em consideração os aspectos psicossociais na readaptação do 
emigrante, baseando-se nos estudos de Joseba Achotegui sobre a Síndrome 
do Imigrante com Estresse Crônico e Múltiplo ou Síndrome de Ulisses. Será 
realizado um levantamento bibliográfico sobre esta temática. 
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Diante das consequências da emigração para a saúde do indivíduo, percebe-se 
a necessidade de criação de serviços de apoio ao emigrante que abarque os 
aspectos envolvidos no processo emigratório, considerando as necessidades 
psicológicas, de assistência social, econômicas, a fim de proporcionar-lhe 
recursos para melhor readaptação à origem.  
 

 

Thaise de Souza S. (UNESA) 

 

Homicídios dolosos nos EUA: estudo de caso de brasileiros(as) 
assassinados(as) por compatriotas em território estadunidense e o 
envolvimento das questões legais no período de 2001 – 2011. 
 
Palavras-chave: Migrações internacionais, Homicídios internacionais, 
Legislação. 
 
 
Os casos de homicídios internacionais no fluxo migratório contemporâneo tem 
se tornado freqüente. Não diferente de outros países, os Estados Unidos da 
América apresenta uma taxa de homicídio bastante elevada, onde 88% dos 
assassinatos cometidos são com armas de fogo, quase o triplo do que ocorre 
no Brasil. Nesta porcentagem estão incluídos os homicídios ocorridos contra 
migrantes brasileiros. Este trabalho pretende analisar alguns casos de 
homicídios de brasileiros praticados por compatriotas que vivem em território 
estadunidense, que tenham situação legal ou não no país. Tem por objetivo 
abordar os tratado, as convenções e as regras do direito internacional em 
alguns estudos de caso, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal brasileiro. Os casos estudados são de domínio público, divulgados em 
jornais de circulação nacional e na web. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


