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29 de março
ABERTURA

Camila Escudero | Estudos migratórios: teorias e métodos

SESSÃO 1 | Mediação: Camila Escudero

Catalina Revollo Pardo | Interculturalidade e cidadania; Análise dos coletivos
de migrantes no Rio de Janeiro
Cabe questionar, como os processos da nova configuração dos movimentos sociais da última crise do capitalismo
global, têm atravessado a configuração da cena política das lutas das pessoas migrantes. Tentando compreender
esta dinâmica, a hipótese que proponho é que perante aos movimentos sociais, que reivindicam recuperação da
cidadania digna (em oposição às precárias condições do atual mundo globalizado); ocorre a integração dos sujeitos
migrantes a esta reivindicação, já que a condição de uma cidadania precária é o ponto normativo dos migrantes.
Como afirma Sayad (1998) ao declarar que o local do estrangeiro parte do negativo de ser o não-nacional. Sendo
assim, é de interesse deste projeto aprofundar, (com uma lente crítica) na relação da conjuntura dos movimentos
sociais, desta última crise do capitalismo, as atuais iniciativas associativistas dos migrantes no contexto migratório
atual.
O objetivo do projeto é investigar os processos de configuração, produção e ação dos coletivos sociais e redes de
coletivos sociais da população migrante no Rio de Janeiro. Assume a interculturalidade como método para analisar
as dinâmicas dos coletivos sociais de migrantes. Com o ângulo da interculturalidade, o contexto social é
compreendido na sua diversidade, com múltiplos significados e pluralidade de suas manifestações existenciais
(ELHAJJI 2007).
Nesta fase da pesquisa, escolheram-se 12 coletivos, dos quais analisaram-se as caraterísticas de: (a) composição,
(b) ideias e ações, (c) tipo de atividades e (d) ideias e ações que reivindicam seus status de imigrantes. Os critérios
para selecionar estes 12 coletivos foram: (a) estar compostos por 3 ou mais pessoas imigrantes, podendo o coletivo
contar com membros brasileiros, (b) se as ideias e ações que realizam reivindicam seus status de imigrantes e (c)
que a periodicidade das atividades de ocupação do espaço público na cidade do Rio de Janeiro aconteçam, pelo
menos, duas vezes ao ano.
Palavras-chave: Coletivos de Migrantes; Movimentos Sociais; Interculturalidade; Rio de Janeiro; Pesquisa
Participante.
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Suzana Duarte Santos Mallard | Contribuição para a clínica ampliada no
atendimento a migrantes forçados.
A clínica terapêutica para migrantes pode ser considerada um ponto de tensão e possibilidades para o fenômeno
social e o trauma psicológico das migrações forçadas. Ela converge narrativas individuais de experiências e reflete
questões éticas, sociais e políticas. O encontro nesta clínica tem efeitos sobre o terapeuta, o refugiado e o
coletivo. Produz conhecimentos e reflexões no campo da psicologia e define possibilidades e efeitos para os
envolvidos. Os terapeutas constroem um conhecimento sobre sua prática que torna sua intervenção possível.
Quando compartilhados com outros profissionais, esses arranjos podem ajudar a definir práticas de cuidado que
abordam questões de migrantes. Após realizar uma análise fenomenológica da experiência desses profissionais
que atuam no Brasil e nos Estados Unidos, pude organizar alguns pontos-chave na intervenção oferecida. No caso
de pessoas que foram vítimas de diferentes formas de violência, a literatura afirma se tratar de uma população
muitas vezes excluída do exercício da cidadania e objetivada nas relações. Portanto, todo profissional deve, então,
ter o compromisso de proporcionar mudanças psicológicas e simbólicas ao interagir com o cliente, além de estar
disposto a refletir e questionar seus próprios pressupostos. De forma didática, poderíamos pensar em binômios
que dão a direção da intervenção. São três etapas que propiciam um manejo que restitui um lugar de fala ao
sujeito. O acolhimento, como prioridade para que os migrantes encontrem a sua voz; escuta, que tem o potencial
de tirar os migrantes do silenciamento imposto; a oferta de um laço que pode restaurar a humanidade do sujeito.
Palavras-chave: Migração forçada; Acolhimento; Saúde mental.

João Paulo Rossini | Comunicação intercultural, philia e devir migratório na
Andaluzia
Minha apresentação será dividida em três partes. Em um primeiro momento relacionarei a noção de
“problemas totalmente feitos” (DELEUZE, 2012), fruto de questões já formuladas e aceitas socialmente, às
ideias centrais sobre a figura do estrangeiro e à recepção de comunidades migrantes em sociedades de
acolhimento. Em seguida, apresentarei uma análise crítica do conceito de integração de migrantes, termo
hegemônico para tratar do processo de sociabilização de estrangeiros. Ainda que seja tratado a partir de
diferentes nomes e definições em diferentes países, como race relations no Reino Unido, ethnic minorities na
Holanda ou intégration na França, para listar alguns exemplos, essas são 'filosofias de integração' (FAVELL,
2001), diferentes formas de tratar dos dois temas centrais dos estudos migratórios: a ‘integração’ de
estrangeiros e a desigualdade dos migrantes em relação à idealizada população média de um determinado
local. Finalmente, descreverei meu projeto de pesquisa, que será realizado na região da Andaluzia, Espanha.
Nele trato da experiência migratória pelo ponto de vista do migrante. Defendo que para ser compreendida em
sua complexidade, a experiência migratória deve ser estudada enquanto uma jornada (MARTINS JR., 2020) do
migrante, imprevisível e não linear, e como devir (PARNET; DELEUZE, 1998) subjetivo do estrangeiro na
sociedade de acolhimento, muito mais do que em termos de fatores jurídicos, econômicos ou sociais
usualmente utilizados por governos e instituições multilaterais para entender o fenômeno migratório. Me
utilizando da comunicação intercultural e do conceito de philia (SODRÉ, 2015), minha questão de pesquisa é: se
não a partir da integração – nos termos colocados ao longo de minha pesquisa e da apresentação – o que
pode caracterizar uma empreitada migratória bem-sucedida?
Palavras-chave: Migrações; Comunicação intercultural; Integração; Devir.
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Audrey Leroux | A articulação entre poder público e sociedade civil no Rio
de Janeiro pela recepção de jovens imigrantes
Diante do constante aumento do número de migrantes no mundo e no Brasil, parece relevante analisar como se
organiza a recepção de exilados em um país tão grande. o Rio de Janeiro, um dos centros econômicos do Brasil,
não tem fronteira com os estados de emigração. Mesmo assim, a cidade acolhe muitos exilados, cuja as crianças
representam uma parte considerável. É um desafio ao Brasil: o respeito do Estatuto das Crianças e dos
Adolescentes (1990) e também da Nova Lei de Migração (2017). Como o poder público se organiza para articular
suas competências à interiorização de jovens migrantes no Rio em um contexto de crise de saúde? O Covid
acentua os desafios pré-existentes no acolhimento dos exilados e contribui para sua invisibilização, tornando-os
mais vulneráveis.
Os jovens migrantes necessitam de uma atenção especial no que diz respeito à sua vulnerabilidade, sensibilidade
e maturidade. A juventude está cheia de ambição, vontade e sonhos. A adolescência é uma das épocas mais
desafiantes da vida, às vezes uma das mais decisivas. O adolescente está perturbado nas dimensões da
existência do sujeito e de suas relações com os outros em geral. Saem da imprudência infantil para entender os
relatórios entre ausência, desejo, abandono. Então, um adolescente migrante está duplamente mais confrontado
com a construção da sua identidade, com a sua ligação a um grupo social, a uma comunidade (CONNE, 2012).
Cosmopolitas por natureza, esses adolescentes às vezes podem ter dificuldade em se encaixar à uma rotina "ao
estilo brasileiro". Essa pesquisa se propõe a observar, analisar e apresentar uma abordagem sociológica e política
das migrações transnacionais para entender os desafios, os sonhos, as oportunidades desses adolescentes no
Rio.
Palavras-chave: Migrações transnacionais; Inclusão; Adolescentes migrantes.

Otávio Cezarini Ávila | Perspectivas coletivas e individuais na construção
da visibilidade de migrantes nas redes sociais digitais
De modo geral, os estudos na área de comunicação e migração têm se dedicado a colocar uma lente de aumento
nas ações de grupos migrantes que reivindicam espaços de cidadania universal e busca por visibilidade, mediante
o uso de tecnologias de comunicação e informação. A pesquisa desenvolvida incide nesse universo, mas propõe
um recorte no sujeito da migração, cujo enfoque recai sobre o habitar desses estrangeiros residentes (DI CESARE,
2020) que empreenderam, a priori, um percurso de visibilidade baseado em um regime de individualidade
(SENNETT, 1999) e de midiatização profunda (COULDRY; HEPP, 2017). Partindo desse arcabouço conceitual, passo
a analisar sob três eixos (midiático, cultural-migratório e discursivo), em um método de base etnográfica digital
(HINE, 2015), as formas de autoapresentação e de construção representacional desses migrantes com suas
audiências em seus ecossistemas midiáticos que acabam por repercutir na perspectiva comunitária e
reivindicativa. Trata-se, então, de uma presença esvaziada politicamente? Afinal, para além da visibilidade
fomentada pela curadoria de si (SIBILIA, 2008) e pela dimensão não vinculativa das mídias (SODRÉ, 2014), esses
migrantes youtubers, influenciadores digitais ou candidatos a celebridades apresentam em suas narrativas
componentes que os legitimam como representantes de suas comunidades de origem? Até o estágio atual da
pesquisa tenho identificado indícios de que a visibilidade almejada por alguns migrantes traz consigo demandas
coletivas inexploradas na sua gênese midiática.
Palavras-chave: Migrantes; Visibilidade; Midiatização; Influenciadores digitais; Cidadania universal.
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SESSÃO 2 | Mediação: Guilherme Curi

Adriana Maria de Assumpção | Desafios para a Educação Intercultural
Este resumo apresenta um estudo embrionário sobre Educação Intercultural e é parte das minhas reflexões
construídas à medida que minhas inquietações aumentaram em torno do tema da Imigração Transnacional,
especificamente no tocante às crianças que migram com seus familiares. No ano de 2017 iniciei meus estudos
sobre esta temática junto ao Grupo Diaspotics e me aproximei de famílias imigrantes, por meio do trabalho
voluntário. Concomitantemente fui construindo um percurso como pesquisadora deste campo, sempre por meio
da interface com a educação, minha área de formação e atuação. O contato próximo com grupos familiares,
particularmente as crianças e suas mães, fez com que eu caminhasse naturalmente para uma escrita reflexiva a
partir de situações vivenciadas entre aquelas famílias. Esta não foi uma escolha metodológica pela pesquisa-ação,
mas uma pesquisa que nasceu da ação e das reflexões concomitantes. Os nossos encontros, a partilha de
histórias, os sonhos e desejos foram me envolvendo de forma a constituírem o corpus desse estudo. Buscarei
refletir sobre Educação Intercultural, especialmente no que diz respeito às crianças em situação de migração, e,
particularmente, aquelas que se encontram na cidade do Rio de Janeiro. Meu interesse é problematizar a Educação
Intercultural, assim como a importância de crianças conhecerem diferentes culturas. Ainda que saibamos que a
educação é um direito universal, garantido na Constituição brasileira, ainda estamos distantes de currículos que
garantam a Educação Intercultural.
Palavras-chave: Criança; Educação Intercultural; Migrações Transnacionais.

Conceição de Souza | Diásporas, comida e afeto
Ao chegarem em terra estranha, os imigrantes-refugiados que migraram para a cidade do Rio de Janeiro,
desenvolvem novas territorialidades, movimento que envolve a adaptação e a vinculação ao novo território. Esta
vinculação faz parte do processo Territorialização-Desterritorialização-Reterritorialização (TDR), que possui
aspectos físicos e simbólicos. É na reterritorialização, por meio da ação protagonista deste grupo de pessoas, que
ocorre o desenvolvimento das novas territorialidades que, de forma contínua e paulatina, engendra novas
ressignificações, contatos e convívios, fazendo com que o novo território se transforme em lugar, que enquanto
espaço vivido é carregado de novos e plurais significados.
A cidade do Rio de Janeiro é a representação de uma sociedade globalizada e pós-moderna, carregada de
significados e significantes. Nela é possível observar todas as possibilidades e dificuldades, próprias do processo
de vinculação, adaptação e integração dos imigrantes-refugiados que migraram para a cidade.
O objeto da pesquisa é a comida, enquanto elemento cultural e comunicacional capaz de realizar a mediação
entre culturas diferentes, estabelecendo para o grupo de imigrantes-refugiados uma vivência simbólica, de
reconstituição de vínculos identitários, formas de integração à sociedade local e hibridismo cultural.
O objetivo da pesquisa é verificar de que forma a comida, elemento cultural de mediação das relações
socioculturais, pode favorecer o processo de vinculação, tanto física quanto simbólica, dos imigrantes-refugiados
que fixaram residência na cidade do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Imigrantes-refugiados; Comida; Vinculação.
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Viviane Penso Magalhães | Experiências migratórias e modos de vidas
juvenis em contexto de refúgio
Este trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, que tem como foco jovens imigrantes,
refugiados e filhos de africanos, na faixa etária entre 15 a 29 anos, que residem no bairro de Gramacho, município
Duque de Caxias –RJ. Vivendo entre lembranças de suas origens e as experiências no novo território, estes jovens
enfrentam inúmeras heterogeneidades. Desafios que perpassam pelo preconceito, necessidades econômicas e
conflitos com diferentes grupos juvenis. Nesta perspectiva, o estudo objetiva refletir sobre os modos de vida que
são construídos por estes jovens, levando em consideração suas marcas individuais e suas ancoragens. Pretende
compreender suas relações com os outros, com os lugares que habitam e com suas histórias de vida. A
investigação está assentada na abordagem de pesquisa qualitativa, trazendo observações diretas sobre os
momentos que possibilitaram a aproximação deste universo migratório juvenil e análise dos relatos destes jovens.
Como instrumento metodológico, utilizamos anotações presentes no caderno de campo, onde constam registros
de vários momentos da pesquisa: (i) observação e participação em eventos, (ii) entrevistas com responsáveis por
organizações ligadas ao assunto e (iii) informações coletadas nas conversas com os jovens, sobre imagens dos
seus cotidianos, produzidas com uma maquina fotográfica disponibilizada pelo pesquisador. Os suportes teóricos
na área de migração e juventude contribuíram na direção de um olhar mais singular ao migrante, levando em conta
a complexidade do seu processo de autonomia e individuação.
Palavras-chave: Jovens; Contexto de refúgio; Modos de vida.

Gabriela Azevedo de Aguiar | Práticas interculturais em sala de aula:
reflexões e propostas para a integração de crianças imigrantes
transnacionais
O aumento de crianças imigrantes nas escolas brasileiras, nos últimos anos, provocou uma maior preocupação a
respeito do processo de inclusão nas escolas das crianças que não têm o português como sua primeira língua e
possuem referências culturais distintas das do país que agora chamam de lar. As escolas estão preparadas para
recebê-las? Como é essa recepção e acompanhamento? Os professores são orientados sobre como proceder?
Essas foram algumas das indagações que suscitaram a presente pesquisa de doutorado em andamento: Quais
práticas interculturais, em sala de aula, são possíveis para apoiar a inclusão de crianças e pais imigrantes
transnacionais nas escolas fluminenses?
A criança que chega ao novo país tem que passar por um processo de adaptação à sua nova realidade
independentemente de poder voltar ou não ao seu país de origem – um dos motivos pelos quais não abordarei
somente a vivência das crianças refugiadas, e, sendo meu foco o espaço escolar, minha atenção estará voltada
necessariamente para a fase mais aguda da experiência migratória, seu início, e para as crianças cursando o Ensino
Fundamental I do Ciclo Básico, ou seja, aquelas que têm idade entre 06 e 11 anos. Para as crianças, haverá o
processo de adaptação e integração desde o primeiro dia. Se ela permanecer a vida toda ou apenas um ano, terá
passado por esse início desafiador, especialmente se não tiver proficiência na língua do país de chegada.
A escuta atenta e cuidadosa será o guia para identificar práticas, sugestões e apoiar as mudanças sociais
necessárias para que as próximas crianças imigrantes transnacionais que chegarem às escolas do Rio de Janeiro
possam ter uma integração com maior apoio e menor sofrimento psíquico possível. É o cuidado e a tentativa de
combater enxergarmos o mundo somente a partir dos olhos adultos, posição compreendida como
"adultocêntrica''.
Palavras-chave: Práticas interculturais; Criança imigrante; Escola.
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Catarina Gonçalves | Mulheres entre culturas: afeto e interculturalidade no
contexto das migrações transnacionais
O fluxo migratório, a facilidade de comunicação e de locomoção contribuíram para o crescente aumento dos
casamentos interculturais, e, consequentemente a formação de novas famílias. A interculturalidade propõe uma
forma de construir um novo tecido social e afetivo, respeitando as diversas formas de conceber o mundo entre
religião, raça, gênero, geração e nacionalidade. Os casais interculturais simbolizam a união entre o
desterritorializado e o territorializado. Partimos do princípio que existe uma integração maior em diferentes níveis.
O objeto de estudo são mulheres (três brasileiras e três estrangeiras) casadas com parceiros heteronormativos de
diferentes nacionalidades. E questionamos: como mulheres casadas, em contextos transnacionais, negociam
valores, visões de mundo, projetos de vida? Definimos que o objetivo deste trabalho é discutir as perspectivas dos
registros simbólicos, negociações e apropriações de mulheres de diferentes nacionalidades, dentro de um
relacionamento afetivo intercultural. A consciência em relação aos aspectos interculturais permite uma
aproximação necessária para identificar traços subjetivos que interferem no processo de adaptação e integração
ao novo espaço social e simbólico.
Palavras-chave: Migrações transnacionais; Casais interculturais; Afeto; Mulheres; Interculturalidade.

Anaëlle Poulet | Integração local dos imigrantes no Rio de Janeiro: atores e
desafios
Desde 2010, o Brasil experimentou um aumento e uma diversificação dos fluxos migratórios. Essas chegadas
destacaram a fragilidade do sistema migratório brasileiro. O tema das migrações conheceu então um novo impulso
a nível nacional. A mobilização da sociedade civil e de atores governamentais permitiu o estabelecimento de uma
nova legislação, a Lei nº 13.445/2017. No entanto, o artigo 120, relativo ao estabelecimento de uma Política Nacional
de Migrações, Refúgio e Apatridia não foi regulamentado. No Rio de Janeiro, observamos o surgimento de novas
organizações sociais, que tem o objetivo de facilitar a integração dos migrantes e refugiados. Como destaca Julia
Bertino Moreira (2014), no seu artigo Refugiados no Brasil: Reflexões acerca dos processos de integração local, uma
questão central no debate acerca do conceito de integração é entender quem define o que significa a integração.
Essa pesquisa tem por objetivo analisar como os novos atores da sociedade civil no Rio de Janeiro entendem e
articulam esse conceito e como isso se reflete nas práticas que eles propõem. Em um segundo momento a
pesquisa terá por objetivo explorar de que forma estas associações se enquadram na rede de atores a nível
estadual e municipal no processo de construção de políticas públicas.
Palavras-chaves: Integração local; Interculturalidade; Política pública.
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30 de março

SESSÃO 3 | Mediação: Camila Daniel

Thaís do Nascimento | Entre dois continentes: uma análise de discursos
sobre imigrantes negros no Brasil e em Angola
O projeto de pesquisa “Entre dois continentes: uma análise de discursos sobre imigrantes negros no Brasil e em
Angola” pretende estudar a questão racial, da perspectiva comunicacional, e a partir de dois lugares: Brasil e
Angola. O jornal brasileiro Folha de S. Paulo e o jornal angolano Jornal de Angola serão estudados para a
compreensão das modalidades de representação dos imigrantes na produção midiática dos dois países e na
construção dos discursos jornalísticos e de alteridade. O ponto de partida será a realização da “Terceira
Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de
Intolerância”, realizada em 2001, em Durban, na África do Sul. Na Conferência, conduzida pela Organização das
Nações Unidas (ONU), foram estabelecidas a Declaração de Durban e o Plano de Ação, documentos com
diretrizes para a ação da comunidade internacional no enfrentamento ao racismo. O Plano de Ação, que traz
uma sequência cronológica de iniciativas necessárias para atingir os objetivos propostos, estabeleceu medidas
de prevenção, educação e proteção com vistas à erradicação do racismo, incluindo orientações para os
veículos de imprensa, que deveriam atuar na desconstrução de estereótipos racistas no exercício do
jornalismo.
Quais são as representações sobre imigrantes que têm sido construídas e quais discursos têm sido difundidos
pelas mídias brasileira e angolana no período pós-Durban? Como a conjugação entre migrações transnacionais,
diásporas e tecnologias de informação e comunicação atravessam as questões da identidade? Às vésperas
dos 20 anos de realização da Conferência, pretende-se analisar as rupturas e permanências do fazer
jornalístico nos dois mais importantes jornais do Brasil e de Angola. É preciso compreender as representações
sociais dos imigrantes nesses veículos sobre os diversos aspectos que estão implicados no processo de
construção de suas identidades.
Palavras-chave: Jornalismo; Identidade; Representação; Alteridade; Racismo.
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Sidney Dupeyrat de Santana | A consolidação da identidade diaspórica nas
práticas comunicacionais dos palestino-chilenos e afro-iranianos
A presente apresentação buscará abordar a consolidação da identidade diaspórica nas práticas comunicacionais
dos palestino-chilenos e afro-iranianos, procurando entender como o cruzamentos de culturas é refletido e
trabalhado nas diferentes formas de comunicação dessas comunidades. Através de uma abordagem teórica
pluridisciplinar, procurará examinar diferentes aspectos do fenômeno migratório; como a formação de identidades,
as relações interculturais e os laços comunicativos transnacionais. Será discutido o papel dos meios de
comunicação - principalmente das tecnologias de informação e comunicação (TICs) - na construção da
identidade diaspórica; bem como as representações sociais que surgem desses processos comunicacionais. Por
meio dos palestino-chilenos e afro-iranianos, será promovido um diálogo entre distintas regiões: a América do Sul
e o Oriente Médio, passando pela África Oriental. O uso do futebol como recurso metodológico pretende
contribuir com o debate sobre como o esporte pode servir como um importante elemento de construção
identitária e um valoroso espaço de criação de afetos.
Palavras-chave: Migração; Identidade; Comunicação intercultural; Irã; Chile.

Fernanda Paraguassu | Narrativas de infâncias refugiadas: a criança como
protagonista da própria história
O objetivo principal da dissertação de mestrado, defendida em 2019, foi dar visibilidade à criança refugiada e
contribuir para reflexões sobre novos paradigmas da comunicação que surgem na relação intercultural com o
pequeno migrante. Uma vez que nas ciências sociais ainda predomina uma visão adultocêntrica relacionada ao
processo migratório, esta pesquisa se destacou por apresentar a criança como protagonista, ao identificar sua
percepção sobre o processo migratório. Para compreender como se dá a inserção das crianças refugiadas no
novo espaço social, cultural e simbólico, a metodologia consistiu em dois métodos: uma observação empírica de
crianças em uma dimensão situacional nos abrigos de refugiados venezuelanos em Roraima; e a uma pesquisa
qualitativa com crianças refugiadas venezuelanas e congolesas que moram no Rio de Janeiro, oferecendo uma
escuta sensível, apoiada na empatia. Da observação nos abrigos, foram registradas cenas para ilustrar conceitos,
como a fronteira como lugar de liminaridade. No Rio de Janeiro, uma atividade lúdica de colagem para a
construção do novo lar foi criada exclusivamente para a relação dialógica, chamada de conversa vinculativa. O
sensível das conversações voltou em formato de breves histórias que trazem a realidade subjetiva de cada criança
e costuram o conteúdo da dissertação. Autores como ElHajji, Kristeva, Agier, Arfuch, Ferrarotti e Moscoso
contribuíram com conceitos de comunicação intercultural, estrangeiridade, fronteira, relatos de vida e criança
refugiada. A pesquisa não teve a pretensão de generalizar a condição da criança em situação de refúgio. Pelo
contrário, ficou evidente que cada infância é uma experiência única. Ao mesmo tempo, foi possível identificar
aspectos individuais com acentos coletivos.
Palavras-chave: Comunicação intercultural; Criança refugiada; Narrativas.

11

SEMINÁRIO DE PESQUISA DO DIASPOTICS

Rosane Thioune | Migração & Refúgio: novas Áfricas, latinitudes e
comunidades contemporâneas emergentes na Soterópolis
A pesquisa insere-se na área dos Estudos Migratórios, que ancorado na literatura comparada, busca o diálogo
entre a migração de africanos e as culturas de migração marcantes na Cidade do Salvador. Introduzidos na Bahia
pela escravização, desde o século XVI, os africanos foram excluídos das políticas migratórias no século XIX, mas
inserem-se como migrantes ou refugiados nos fluxos migratórios contemporâneos brasileiros, compondo com
outros atores “novas Áfricas” e “comunidades” que agregam à “baianidade”, na Soterópolis, uma nova perspectiva
de africanidade e latinidade. Através de uma abordagem qualitativa interpretativa e quantitativa, de base
etnográfica, com uma observação participante, sob os métodos de abordagem do materialismo dialético, pautada
nos estudos culturais, analisa dados coletados em mídias sociais e no trabalho de campo. Uma captura dos relatos
de vida e hipertextos atentos às intersecções de histórias e memórias, ferramentas multidisciplinares para a
cartografia das novas tonalidades nas relações socioculturais da Cidade.
Palavras-chave: Migração; Salvador; África; América Latina; Comunidades.

Daniel Takeshi | O não lugar amarelo-brasileiro
A população brasileira já possui uma grande influência de amarelos, uma vez que o fluxo migratório intenso de
asiáticos durante o século XX garantiu um grande contingente populacional desses grupos. Mesmo com as
notadas influencias desses povos na cultura ou economia nacional, ainda assim, observa-se que esses sujeitos
habitam enquanto cidadãos “honorários”. Ou seja, a qualquer momento podem perder seu local de aceitação e
entrarem numa posição de perigo eminente. Sendo assim, o presente estudo deseja explorar a experiência de Não
Lugar ocasionada por essa falta de identificação com o país de “origem” ou com o país natal. Além de pensar uma
identidade cultural própria do amarelo brasileiro de maneira a integralizar suas culturas sem homogeneizá-las. A
pesquisa será qualitativa visando, principalmente, o jovem adulto amarelo e suas experiências em crescer e se
identificar como sujeito racializado no Brasil.
Palavras-chave: Amarelo; Identidade cultural; Não lugar; Psicossociologia; Psicologia Social.

SESSÃO 4 | Mediação: Otávio Ávila
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Álvaro M. Pino Coviello | La constitución de identidades de indígenas y
migrantes desde la Comunicación
La construcción de identidades desde la Comunicación con miembros de la Asociación Indígena Mbaaporenda en
Tartagal (Argentina) y con un grupo de migrantes y refugiados en Curitiba (Brasil) se busca describir en un preproyecto de diseño de tesis. El investigador tiene participación en el fenómeno estudiado por lo cual, no sólo no
puede ser separado de su objeto de estudio sino que el diálogo intercultural con el otro/los otros también lo
constituye en su identidad. Se procura sistematizar la experiencia de 20 años de comunicación intercultural con
indígenas del Chaco Salteño; del trabajo en tareas de extensión, educación e investigación con miembros de la
Asociación Indígena Mbaaporenda de la ciudad de Tartagal en Argentina y la experiencia de comunicación
intercultural con migrantes de la ciudad de Curitiba en Brasil en los último 5 años por haberse convertido el
investigador en migrante. La apropiación de estrategias comunicativas y educativas, de las tecnologías de la
Comunicación y de la Información aparece fundamental para la construcción de las identidades y para la
visibilización social.
La exposición del tema en el Seminario del Diaspotics es la primera aproximación de lo que podría ser el diseño de
investigación a ser presentado en el Doctorado en Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en la Argentina.
Palabras claves: Identidad; Indígenas; Migrantes; TIC; Espacio social y simbólico.

Daniela Nigri | As memórias de um “lugar de memória": narrativas e
identidades diaspóricas na Saara
Este trabalho pretende investigar as memórias diaspóricas da região da Sociedade dos Amigos das Adjacências da
Rua da Alfândega (SAARA), no centro da cidade do Rio de Janeiro. O espaço de análise foi constituído por
processos migratórios desde fins do século XIX. Primeiramente, ocupado como moradia, hoje, se configura como
um popular centro comercial a céu aberto. Esta pesquisa busca pensar a memória espacial da Saara
especificamente a partir de dois fluxos migratórios: de árabes e judeus oriundos do Oriente Médio no século XX, e
de chineses e coreanos a partir da década de 1990. Serão realizadas entrevistas para pensar como as memórias
de um grupo heterogêneo tornam a comunicação - entre camadas étnicas e a diáspora - constitutiva das ruas da
Saara. As memórias, individuais e coletivas, serão discutidas enquanto fenômenos comunicativos a partir da
oralidade, textos pessoais e imagens de arquivo. Para tal, a pesquisa partirá do conceito de “lugar de memória” de
Pierre Nora, em diálogo com as discussões sobre identidades de Stuart Hall, e com o campo da comunicação
intercultural. É decisivo, portanto, perceber a Saara como um lugar onde memórias anteriores se atualizaram - das
guerras, genocídios e migrações - e hoje podemos ter “memórias dessas memórias”. São perguntas norteadoras
desta pesquisa: quais as lembranças e os esquecimentos que o espaço suscita na subjetividade de seus
descendentes e dos novos migrantes? O que significa para os chineses e coreanos o fato deste espaço ter uma
genealogia étnica árabe e judaica?
Palavras-chave: Memória; Identidade; Comunicação Intercultural.
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Samira Younes Ibrahim | Deslocamento interno forçado por desastres
O deslocamento interno forçado por desastres ocorre quando pessoas são obrigadas a abandonar, provisória ou
definitivamente, o território em que vivem e suas redes afetivas. Ficam desalojadas ou desabrigadas e, nesse caso,
são alojadas em abrigos temporários. Este estudo reflete sobre o cidadão nacional que é obrigado a migrar,
sobrevivente que não tem o reconhecimento e a efetivação de seus direitos. Utiliza como base os desastres da
região serrana do Estado do Rio e Janeiro (2011) e os rompimentos das barragens da Samarco (2015) e da Vale
(2019). Destaca as dimensões: crise crônica – um desastre permanente; abandono – um desastre silencioso;
pobreza e exclusão – um desastre progressivo. Dialoga com a abordagem do desastre como um processo e não
como um evento pontual, assim como o fato de não serem considerados naturais. A compreensão sócio-histórica
dos territórios afetados mostra a trajetória da colonização e a colonialidade presentes até os dias atuais. Mostra
também a desigualdade e o racismo ambiental.
Palavras-chave: Deslocamento interno forçado; Desastre; Migração; Direitos.

Flávia Monteiro Arpini | Identidade e pertencimento de um grupo de
imigrantes refugiadas
Este trabalho pretende analisar a construção da identidade e pertencimento de um grupo de imigrantes
refugiadas provenientes da África, Venezuela e Síria, e participantes do projeto Cores – Coletivo de Refugiados
Empreendedores, e da roda de conversa oferecida pela página Faróis Acesos no Facebook.
Esta análise perpassará pelo entendimento de quem é o imigrante (Marandola, Dal Gallo, 2010), seu processo de
entendimento do desenvolvimento de uma identidade a partir de redefinições das territorialidades (Giddens, 1991),
o estabelecimento de laços (Low, Altman, 1992, e Lewicka 2008) no país de acolhimento e a manutenção dos
vínculos afetivos do emigrante com a sua comunidade e terra de origem (Elhajji, 2013).
Palavras chave: Imigração; Refúgio; Identidade; Pertencimento; Vínculos.

Cristiane Soares Fernandes | FREMD, o estrangeiro
FREMD é um documentário investigativo que busca elucidar alguns aspectos da política migratória no país através
das indagações da diretora, Angelisa Stein - descendente de imigrantes alemães que viveram na Colônia de São
Leopoldo, cuja implantação é considerada o marco histórico da imigração no Brasil. Através das pesquisas e
primeiras entrevistas realizadas por ela em 2012, foi possível reconstruir parte da história e das trajetórias de seus
antepassados, que em 1873 deixaram a pequena cidade de Monzenfeld – situada em um território que
posteriormente seria unificado à Alemanha como conhecemos hoje, bem como traçar um breve panorama dos
primeiros fluxos migratórios subvencionados para a formação de colônias rurais no sul do país. Na segunda parte
do documentário, busca-se, a partir de novas entrevistas e relatos de imigrantes latinos e africanos, estabelecer
um paralelo das migrações históricas com o contexto migratório contemporâneo para compreender como os
problemas sociais e políticos do nosso passado permanecem ainda tão atuais.
Palavras-chave: Migração; Política Migratória Brasileira; Narrativas interculturais.

Encerramento com Mohammed ElHajji
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