
Onde há Mundos em Movimento, predomina a 
diversidade

Cláudia Samuel Kessler, jornalista e mestranda de 
Ciências Sociais UFSM, jornalista24h@yahoo.com.br

Simone Lira da Silva, bacharel em Ciências Sociais e 
mestranda de Ciências Sociais UFSM , 
simoneliradasilva@yahoo.com.br  

Mundos em Movimento – Ensaios sobre Migrações
Giralda Seyferth,Helion Povoa Neto,Maria Catarina Chitolina Zanini, Miriam de O. Santos 
(orgs.)  Santa Maria: Ed. UFSM, 2007. 432 p.

Em um mundo  em constante  movimento,  tanto  em relação  a  movimentos  espaciais 
quanto nas dinâmicas sociais, o livro Mundos em Movimento consegue atender à proposta de 
um  debate  interdisciplinar,  abrindo  diversos  apontamentos  sobre  questões  migratórias 
históricas e atuais. O livro foi organizado em cinco partes por Giralda Seyferth, Helion Póvoa 
Neto, Maria Catarina Zanini e Miriam Santos, reunindo pesquisas de áreas como geografia, 
antropologia, sociologia, psicologia, história, urbanismo e economia. São artigos apresentados 
em  2005,  no  II  seminário  do  Núcleo  Interdisciplinar  de  Estudos  Migratórios  (NIEM), 
realizado no Rio de Janeiro.

Na introdução, Giralda Seyferth expõe a história da emigração para o Brasil, bem como 
a produção de conhecimento já feita sobre esses dados.  Suas considerações estão compiladas 
no artigo “Os estudos da imigração no Brasil: notas sobre uma produção multidisciplinar”.

Logo após  o texto de Seyferth,  temos  a  apresentação  da primeira  parte,  de Luciana 
Correa Lago e Miguel Ângelo Ribeiro, intitulada “Novas Mobilidades na Metrópole”. São 
artigos  que  abordam  o  movimento  de  migrantes  do  interior  do  Brasil  para  as  grandes 
metrópoles ou, ainda, a mobilidade dentro da própria metrópole.

O primeiro artigo, escrito por dois pesquisadores do IBGE, Antonio de Ponte Jardim e 
Leila Regina Ervatt, trata da migração pendular, ou seja, dos movimentos cotidianos a que as 
pessoas estão sujeitas. O estudo ultrapassa a análise quantitativa do fenômeno para dar ênfase 
aos aspectos econômicos, políticos e sociais que mostram a complexidade dessa migração em 
busca de trabalho na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

O segundo capítulo fica a cargo do geógrafo urbano Guilherme Alcantara.  Intitulado 
“Abaixo a farofa!:  uso de identidades sociais,  manipulação territorial  e marginalização no 
município de Mangaratiba - RJ”.  O artigo problematiza proibições às excursões de ônibus 
para as praias das localidades de Murique e Conceição do Jacareí, ressaltando o quanto as 
imagens  desses  locais  são  construídas  na  relação  de  seus  atores  externos  e  internos.  As 
pessoas  com menor  poder  aquisitivo  normalmente  usufruem dessas  excursões  de final  de 
semana e em torno desse lazer há uma enormidade de questões apresentadas.

No capítulo três, “Mobilidade intra-urbana na cidade do Rio de Janeiro: os sem-teto do 
Morro do Castelo”,  o geógrafo Paulo Cezar  de Barros se propõe a analisar  a  mobilidade 
residencial  decorrente  do arrasamento do morro Castelo,  em 1920. Tenta  mostrar  como a 
segregação  residencial  é  um  processo  indissociável  da  mobilidade  intra-urbana, 
historicamente construída e articulada pelas formas atuais e históricas. Fornece também vasta 
revisão  bibliográfica  sobre  a  mobilidade  urbana  e  descrição  histórica  da  formação  e 
desagregação do Morro do Castelo.
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A primeira parte é fechada com um artigo da geógrafa Sueli de Castro Gomes, que trata 
da imigração de nordestinos para São Paulo, mais especificamente para a região de alcance da 
Companhia  de  Entrepostos  de  Armazéns  Gerais  do  Estado  de  São  Paulo.  Seu  trabalho, 
“Metamorfoses metropolitanas: o migrante na CEAGESP” mostra como a modernização nas 
formas  de  comercialização  de  produtos  faz  com  que  haja  um  declínio  nas  atividades 
tradicionais das feiras, levando os imigrantes que ali se inseriram por meio de suas redes de 
contato  a  buscarem  outras  formas  de  trabalho  e  a  fazerem  parte  do  grande  número  de 
moradores de rua e albergues.

Na  segunda  parte  de  Mundos  em  Movimento,  “Barreiras  e  limites  da  mobilidade”, 
Helion Povoa Neto e Giralda Seyferth apresentam cinco textos que abordam o aumento da 
intolerância sobre o outro e a criação de leis que restringem o direito de ir e vir nas diferentes 
formas em que se processa cada fronteira.

O capítulo cinco, com o texto “Dupla cidadania na União Européia: da convergência 
entre os Estados às mudanças na soberania” é escrito por Joyce Anne Rodrigues Monteiro, a 
qual apresenta discussões em torno da criação de um cidadão europeu e o conflito que essa 
situação ocasiona com a soberania estatal. A cidadania é sempre um processo e, nesse sentido, 
algumas  mudanças  sobre  o  conceito  de  soberania  já  estão  ocorrendo,  porém,  ainda  são 
necessários  estudos  que  procurem  um  entendimento  sobre  a  criação  de  uma  cidadania 
européia.

Na seqüência, Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira, no capítulo “Transfusão demográfica 
versus xenofobia:  um dilema  na  evolução  demográfica  francesa”,  expõe  a  França   como 
primeiro país a sofrer o processo de transição demográfica: processo que resulta em um maior 
envelhecimento da população. Tal fato fez com que os franceses em um primeiro momento 
tivessem uma posição  mais  agradável  quanto  à  entrada  de estrangeiros  em suas  terras,  e 
posteriormente,  houve  o  crescimento  de  uma  grande  resistência.  O  autor  se  posiciona 
criticamente quanto ao fechamento de fronteiras, o que acredita ser uma agressão ao direito de 
ir e vir de pessoas que buscam melhores condições de vida, justamente em um mundo cada 
vez mais aberto à circulação de capitais.

Neste mesmo sentido,  o geógrafo Davi Viuge Iff de Mattos,  no artigo “As redes de 
tráfico e contrabando humano: uma análise geográfica”, mostra como é comum o emprego de 
formas ilícitas para a entrada de imigrantes em diversos países, quando estes têm seus vistos 
de entrada negados. As pessoas que facilitam este tipo de migração se valem de uma vasta 
rede de contatos, muito bem distribuída e organizada pelos diversos caminhos por onde o 
migrante  terá de passar.  Com promessas de uma vida melhor,  o que era um sonho, pode 
tornar-se um pesadelo, em que o processo de entrada é forçado, por vezes utilizando-se da 
violência e da ameaça.

O caráter de ilegalidade e de condições penosas aparece também no artigo “Mobilidade 
humana na tríplice fronteira Peru-Colômbia-Brasil e seus reflexos na cidade de Manaus”, de 
Márcia  Maria  de  Oliveira.  A  autora  mostra  como  a  migração  na  tríplice  fronteira  tem 
influência sobre as mudanças demográficas na cidade de Manaus (AM).  Descreve também as 
condições precárias a que estão sujeitos os peruanos que fazem a travessia, bem como a dos 
colombianos que, além dessas condições, quase sempre são vítimas da violência do tráfico em 
suas cidades de origem e,  impedidos de voltar,  precisam se submeter aos preconceitos da 
sociedade brasileira que previamente os trata como traficantes.

No  artigo  “Das  velhas  às  novas  barreiras  no  processo  crítico  da  modernização  e 
mobilização do trabalho”, Carlos de Almeida Toledo se baseia nas teorias de Jean Paul de 
Gaudemar e em Marx para tentar explicar a migração moderna a partir da transformação do 
trabalho em mercadoria. Apresenta, também, um histórico do tráfico negreiro e de estudos 
sobre o período colonial, considerado como um pré-capitalismo. Assim, a migração é uma 
condição forçada, à qual as pessoas se submetem para poder vender suas forças de trabalho.



A parte III, que apresenta “As questões do migrante na Psicologia e na Psicanálise” é 
apresentada  por  Ademir  Pacelli  Ferreira,  o  qual  faz  um breve  comentário  sobre  como  o 
psicólogo passou a se interessar pelos temas do migrante.  É ele, juntamente com Alexandre 
Vasilenska Gil que escreve o único artigo dessa parte, intitulado “A clínica com o migrante: 
reflexões sobre alteridade e assistência ao outro”. Ambos utilizam de suas experiências no 
atendimento clínico de pacientes e abordam o caso de um migrante nordestino, para pensar, 
então,  uma  nova  perspectiva  de  tratamento  de  psicoses,  levando-se  em  consideração  as 
rupturas e traumas vividos no decorrer da vida do paciente e sua adaptação ao novo meio 
social em que está inserido.

A quarta parte, “Migrações, diferenças culturais e conflitos” é apresentada por Luciano 
Aragão e Miriam Santos e visa reunir artigos, resultados de trabalhos empíricos que mostram 
as diferentes identidades criadas no contato com o outro.

O capítulo onze, “Brasileiros no Japão: os nikkes e a identidade nacional japonesa” de 
Elisa Massae Sasaki, expõe como os descendentes de japoneses brasileiros se inseriram no 
contexto japonês ao emigrarem para o Japão. Afirma que a identidade japonesa encontra-se 
calcada  em  um  ethos homogêneo  e  questiona  como  as  leis  de  proteção  das  fronteiras 
japonesas  para  as  entradas  de  migrantes  têm  lidado  com  a  questão  dos  imigrantes 
descendentes que se identificam com a cultura japonesa e ainda não possuem a nacionalidade. 
Promove  ainda  um  entendimento  sobre  como  este  povo  tem  lidado  com  a  entrada  de 
estrangeiros, que têm laços consangüíneos com japoneses.

Em resumo, Mundos em Movimento é um trabalho que versa sobre japoneses, italianos, 
suíços,  brasileiros,  russos,  poloneses,  alemães,  angolanos,  argentinos,  paraguaios, 
moçambicanos, cabo-verdianos, portugueses, peruanos e colombianos. Enfim, com uma série 
de trabalhos relacionados com diversas etnias, o livro consegue abordar questões históricas e 
atuais das mais variadas partes do globo.

A exemplo da diversidade cultural abarcada, Fernando Rabossi escreve sobre a dinâmica 
da presença de migrantes árabes na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Aborda sua 
inscrição nos meios jornalísticos, a provisão de mercadorias e a dinamicidade em um mercado 
em formação, bem como a sua presença na direção de associações comerciais.

Luís Edmundo de Souza Moraes, em seu artigo, explana sobre "o que é ser alemão", 
sobre  o  entendimento  dos  processos  sociais  e  sobre  os  conceitos  envolvidos.  Já  Maria 
Catarina  Zanini  expõe  a  reivindicação  da  italianidade  na  contemporaneidade,  as  trocas 
existentes no mercado de bens simbólicos e os sinais diacríticos invocados: como o trabalho e 
a religião. 

E não apenas outras nacionalidades são estudadas; a exemplo de uma visão nacional, 
Fernando Cordeiro Barbosa analisa a reformulação da tradicional Feira dos Paraíbas, espaço 
de referência para migrantes nordestinos. Barbosa analisa as relações entre os agentes sociais, 
os movimentos sociais, as associações, os representantes do poder público, os empresários, os 
feirantes; diversos atores sociais que faziam parte de um mesmo jogo.

E finalizando, com um toque mais sutil e artístico, Joana Bahia e Maira Regina Petrus 
abordam a ótica da arte e o olhar do artista na construção de outros caminhos interpretativos, 
bem como Pilar Uriarte Bálsamo abre um diálogo entre a música e as identidades nacionais, 
como a uruguaia; e João Rua explana sobre a (re)construção da identidade portuguesa pelas 
redes Rádio-Televisão Portuguesa internacional, desde 1997.

Após a leitura do livro, observa-se que a questão migratória é muito mais complexa do 
que se pode imaginar, demandando ainda outros estudos posteriores. Cabe lembrar Fredrik 
Barth (1970, p.11), no livro  Ethnic groups and boundaries, para o qual são "as fronteiras 
étnicas que definem um grupo e não o conteúdo cultural que ele encerra". E em se tratando de 
conteúdo  cultural,  Mundos  em  Movimento demonstra  que  o  nosso  mundo  possui  uma 
diversidade imensa ainda a ser estudada. 


