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20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO 

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

 

Em 2018, completamos 20 anos sem Abdelmalek Sayad (1933-1998). Sociólogo 

de origem argelina e reputação internacional, Sayad deixou importante contribuição para 

os estudos migratórios. Maestria teórica e técnica, associadas a um conhecimento 

preciso do fenômeno estudado, possibilitaram com que ele chegasse a reflexões 

inovadoras acerca do tema. Diz Tassadit Yacine[1] que a sua trajetória de vida teve papel 

central no desenvolvimento de seus estudos. "A viagem intelectual de Abdelmalek Sayad 

é única porque é o produto de uma vida de um homem nascido entre as duas guerras 

mundiais em uma Argélia colonizada já por mais de um século." (2014, p.13, tradução 

nossa). Trata-se de um migrante que construiu o seu saber e sua compreensão sobre as 

contradições dos mundos colonial e pós-colonial através de uma vida em constante 

movimento. Para ele, a pesquisa sobre o outro não é senão uma introspecção, uma 

reapropriação de uma história esquecida, impulsionada pela história dominante. Aqui, 

cabe adicionar como é notável o fato de Sayad gostar de explorar a Odisséia em seus 

escritos (1998; 2000). A saudade da terra, um mal cujo remédio se chama o retorno, 

presente na volta de Ulisses para Ítaca, foi uma das formas encontradas pelo autor para 

demonstrar aos leitores a jornada (porque não homérica!) de seus entrevistados, 

camponeses despojados de suas terras, que imigravam de uma Argélia recém-

independente para os subúrbios franceses. 

Com Sayad, a migração já não é compreendida através de uma perspectiva macro 

ou, então, micro. Ele propôs superar tais dimensões e pensar tal fenômeno social em 

sua totalidade. A economia capitalista e seus efeitos de transferência de um campo para 

outro, de um país para outro, de um continente para outro, não devem ser os únicos 

elementos investigados para compreender as condições geradoras e de perpetuação do 

fenômeno migratório [2]. O migrante e sua condição existencial paradoxal devem compor 

essa sociologia voltada à parte inferior da hierarquia social. Esse movimento é produzido 

pelo emigrante, aquele que saiu temporariamente da sociedade de emigração, e pelo 

imigrante, aquele que, ao chegar na sociedade de imigração, nasce para a mesma; o 

paradoxal é que ambos são a mesma e única pessoa. Não à toa, a migração ganha, para 

ele, as propícias condições para ser interpretada enquanto um fato social completo. Um 

fenômeno, em sua totalidade, que não pode ser esgotado em um único campo de estudo. 

Suas diversas facetas possibilitam o diálogo entre as mais diversas áreas (Geografia, 

Economia, Linguística, Política, Direito, Antropologia, História, Estatística e assim por 

diante). Nesse quadro interdisciplinar em que o fenômeno migratório está situado, Sayad 

aprofundou conceitos e lançou novas perspectivas. Ausência, Retorno, Provisoriedade, 

Exílio e Nostalgia, por exemplo, ganham nova leitura em seus escritos. Em relação ao 
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método, Pierre Bourdieu [3] , seu parceiro intelectual, dizia que o conhecimento íntimo 

da língua e da tradição berbere, de Cabília, possibilitaram esse sociólogo peripatético a 

compreender o sentido e os problemas da "imigração" para seus entrevistados. Primeiro 

gesto de ruptura com um etnocentrismo intelectual, Abdelmalek Sayad devolve, através 

do uso da entrevista, aos "imigrantes", que são também "emigrantes", suas origens, e 

todas as particularidades que a elas encontram-se associadas e que explicam muitas 

das diferenças observadas nos destinos posteriores" (1998, p.11). 

 20 anos depois, as perguntas que fazemos são: Qual a contemporaneidade do 

pensamento de Sayad para os estudos migratórios em desenvolvimento? Como seus 

conceitos, categorias de análise e métodos de pesquisa têm contribuído para o avanço 

dos estudos migratórios no Brasil? Através de três dias de debates, conferências, grupos 

de trabalho e intenso diálogo entre especialistas nacionais e internacionais em estudos 

migratórios e nos trabalhos de Sayad, o evento "20 ANOS DEPOIS: a 

contemporaneidade do pensamento de Abdelmalek Sayad" propõe refletir sobre tais 

questões e promover o pensamento de Sayad para jovens pesquisadores que começam 

a trilhar o campo dos estudos migratórios, bem como lançar luz para novas questões que 

os movimentos migratórios em curso têm chamado a atenção. 

 

 

 

Gustavo Dias 

Membro da Comissão Organizadora 

 

 

[1] YACINE, Tassadit. Abdelmalek Sayad ou la formation d’un habitus cultivé (1933-

1998). In: MOHAMMEDI, S.M. (Org.). Abdelmalek Sayad, migrations et mondialisation. 

Oran: Éditions Crasc, 2014. p.13-20. 

[2] SAYAD, Abdelmalek. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Edusp, 

1998. 

[3] BOURDIEU, Pierre. Um Analista do Inconsciente. In:SAYAD, Abdelmalek. (1998). A 

imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: Edusp, 1998. p. 09-13. 
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La révolution copernicienne d’Abdelmalek SAYAD 
 

Sidi Mohammed MOHAMMEDI1 

1. Introduction 

Après le décès d’Abdelmalek SAYAD en 1998, plusieurs colloques ont été 

organisés à son hommage:  

En juin 2006, un colloque international était organisé à Paris par l’Association des 

amis d’Abdelmalek SAYAD sous l’intitulé : « Actualité de la pensée d’Abdelmalek 

Sayad ». Selon les organisateurs, « (…) [ce colloque] n’a pas seulement pour finalité de 

parler de sociologie, d’histoire ou de démographie des migrations ; [les participants sont] 

aussi là pour témoigner [leur] amitié à Abdelmalek Sayad. L’association a explicitement 

cet objectif : réunir ceux qui ont connu Abdelmalek, qui lui étaient attachés pour une 

raison ou pour une autre, qui étaient sensibles à son intelligence, à la clarté et à la 

précision de son langage, à sa gentillesse (…) »  (DE MONTLIBERT, 2010 :11). 

Une année plus tard, en juin 2007, un autre colloque international était organisé à 

Alger sous l’intitulé : « L’émigration algérienne en France : un cas exemplaire. En 

hommage à d’Abdelmalek SAYAD (1933-1998) ». Dans ce colloque, « chacun des textes 

(…) livre, à travers des objets, des disciplines et des sociétés différentes, la même 

expérience et la même approche qu’avait esquissée Abdelmalek Sayad à travers 

l’exemple ‘‘exemplaire’’ de l’immigration algérienne en France (…) » (CHACHOUA, 

2012 :09).  

Enfin, un dernier colloque était organisé à notre centre, CRASC, en mai 2013 sous 

l’intitulé : « Abdelmalek SAYAD, migrations et mondialisation ». Dans ce colloque, notre 

objectif premier était de confronter « (…) les théorisations d’Abdelmalek SAYAD avec les 

nouvelles données sur les migrations à l’heure de la mondialisation. Le questionnement 

principal de ce colloque est de savoir dans quelle mesure cet héritage conceptuel élaboré 

                                                           
1 Sociologue, Centre de Recherche en Anthoroplogie Sociale et Culturelle (CRASC), Oran, ALGERIE. 
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sur la base de l’étude de l’émigration-immigration algérienne en France pourrait permettre 

de comprendre  et d’interpréter l’évolution actuelle de la migration des Algériens et 

également les autres expériences migratoires en tenant compte de la dimension 

mondiale du phénomène » (MOHAMMEDI, 2014 :09). 

Dans ce colloque, nous ne voulons pas donner une autre présentation de l’œuvre 

d’Abdelmalek SAYAD, et encore moins une « synthèse », mais de partager une lecture 

d’un article fondamentale qui a révolutionné les recherches sur les migrations ; car il y ait 

des articles scientifiques que nous ne pouvons qualifier que de fondamentaux dans le 

sens où ils annoncent un grand changement dans un champ de recherche donné, c’est-

à-dire un changement radical dans la manière de penser et de travailler des scientifiques 

dans ce champ. 

L’article d’A. SAYAD en question est intitulé « Une perspective nouvelle à prendre 

sur le phénomène migratoire » (SAYAD, 1973). Dans un premier temps, nous allons 

présenter une lecture thématique de cet article en montrant en quoi il est fondamental. 

Puis nous allons présenter quelques enseignements épistémologiques et 

méthodologiques qu’on peut tirer de cet article, enseignements destinés essentiellement 

aux jeunes chercheurs2. Enfin, nous essayerons de présenter A. SAYAD comme 

sociologue « artisan intellectuel », figure aussi rare et aussi importante en ces temps de 

segmentation du métier du sociologue.   

2. Un article fondamental 

1. Qu’est-ce qui fait donc la « fondamentalité » de cet article sur « Une perspective 

nouvelle à prendre sur le phénomène migratoire » ? 

De prime abord, A. SAYAD jette un regard critique sur la littérature existante sur 

le phénomène migratoire. Cette littérature est dominée par un point de vue unilatéral: 

celui de la société d’accueil. La littérature économique s’interroge prioritairement sur les 

immigrés comme main-d’œuvre et sur les « coûts » et les « avantages » de cette 

                                                           
2 Les premiers éléments de cette communication étaient présentés lors d’un séminaire interne au CRASC.  
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immigration. La littérature sociologique s’occupe, de sa part, des 

« problèmes d’intégration » des immigrés, par le travail d’abord, ensuite par d’autres 

activités sociales (syndicale, politique, etc.). 

A. SAYAD critique aussi l’usage non-innocent du terme « migration » qui, sous 

couvert de neutralité, désigne tantôt « l’immigration », tantôt « l’émigration ». 

Il est nécessaire donc, d’après A. SAYAD, d’opérer une « révolution 

copernicienne » dans le champ d’étude sur le phénomène migratoire. Cette révolution 

consiste à prendre en compte « (…) toutes les références qui demandent à être faites au 

système socioéconomique et au système culturel (tels qu’ils peuvent être décrits et 

analysés aujourd’hui) des sociétés d’origine » (p.52)3. En d’autres termes, il faut prendre 

en compte les facteurs négligés par la littérature dominante dans ce champ de recherche. 

2. A. SAYAD prend comme exemple pour appliquer cette nouvelle perspective 

l’immigration algérienne en France. En effet, pour comprendre cette immigration « dans 

tous ses états », il faut comprendre sa société d’origine « dans tous ses états » aussi, 

c’est-à-dire la société rurale algérienne et son histoire. 

L’histoire sociale de cette société est régie par un mécanisme social similaire à 

celui de l’économie capitaliste (esprit de calcul économique, attitude spécifique à l’égard 

du monde             et du temps). Ce mécanisme n’est pas l’aboutissement d’une évolution 

interne de cette société, mais il était introduit,  et d’une façon violente, de l’extérieur par 

la colonisation. 

Cette introduction d’un nouvel ordre socio-économique a fini par désagréger 

l’ancien ordre social et culturel de la société rurale algérienne et l’émigration, « solution 

d’extrême nécessité » (p. 52), n’était concevable sans cette désagrégation. 

3. Mais cette émigration n’est pas homogène, elle reflète à sa manière les 

métamorphoses de sa société d’origine : tel état de cette société donne tel type 

d’émigration. 

                                                           
3 Les pages entre parenthèses dans le texte renvoient à l’article de SAYAD. 
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Le premier type, dominant selon SAYAD jusqu’aux années 1950 et même plus 

tard, peut être appelé « l’émigration de préservation ». Cette émigration n’a d’autre 

fonction que de préserver la communauté paysanne. Le paysan-émigré n’est qu’un 

délégué de son groupe d’origine pour accomplir une « mission » précise: celle de 

préserver le patrimoine familial                     et, si possible, de l’agrandir. S’il réussit dans 

cette mission et si, en plus, il l’accomplit tout en préservant les valeurs paysannes et ne 

cédant pas aux séductions de la vie urbaine, il recevra alors les louages de sa 

communauté, sinon il ne sera que condamné et stigmatisé. 

Cependant, cette communauté n’est plus la même du fait de plusieurs facteurs de 

changement: travail salarié notamment en France, échange monétaire, modèles de 

consommation urbains, scolarisation, etc. Surgit alors un nouvel type d’émigration, une 

émigration non pour la survie du groupe d’origine, mais pour s’en émanciper, une 

émigration non pour perpétuer le travail agricole et l’autorité familiale, mais pour s’en 

affranchir. En un mot, on passe de « l’émigration-préservation » à « l’émigration-

émancipation ». 

4. Par le biais de ce nouvel type d’émigration, le rapport s’inverse entre celle-ci et 

sa société d’origine : alors que cette société pliait l’émigration à ses impératifs, elle se 

plie à présent aux impératifs de l’émigration du fait que cette dernière devient la grande 

source, sinon l’unique, de ses ressources. 

Comme exemple de ce renversement, A. SAYAD décrit le rapport entre l’indivision 

familiale de la société d’origine et l’émigration : au passé, cette indivision préexiste à 

l’émigration et l’oriente pour assurer, en fin de compte, sa propre continuité ; mais à 

présent cette même émigration, et par le biais du travail salarié et son esprit de calcul, 

« ronge les fondements même de l’ancienne solidarité [familiale] » (p. 55) et développe 

l’individualisme au sein de la société d’origine. Mieux encore, elle développe aussi une 

« indivision de substitution », c’est-à-dire un groupement familial artificiel sous l’autorité 

d’un « remplaçant » qui assure la gestion des fonds envoyés par les émigrés. Ainsi 

s’inverse le rapport de force entre la société d’origine et l’émigration: l’émigré dépendait 
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jadis à sa société d’origine et maintenant c’est elle qui en dépend, fut-il un « sous-

prolétaire urbain » (p. 55).  

5. Tel est en somme le contenu de cet article fondamental d’A. SAYAD. Outre qu’il 

appelle à un changement radical dans la manière de penser et d’étudier le phénomène 

migratoire en insistant sur la prise en considération la société d’origine, et non seulement 

d’accueil, il applique cette nouvelle perspective au cas de l’émigration algérienne vers la 

France en relation avec sa société d’origine et ses incidences sur cette société. Ainsi, 

comme Copernic qui a accompli une révolution en astronomie en plaçant la terre à sa 

juste place, A. SAYAD a accompli sa révolution en sociologie du fait migratoire en plaçant 

la société d’origine à sa juste place. Et cette nouvelle perspective sera développée plus 

tard dans le fameux article « Les trois “âges” de l’émigration algérienne en France » 

(SAYAD, 1977).    

3. Des enseignements d’épistémologie et de méthodologie: 

Plusieurs enseignements de méthodologie, voire d’épistémologie si nous utilisons 

l’expression de « révolution scientifique » de Thomas KUHN, peuvent être de ce travail                     

d’A. SAYAD :  

1. Tout d’abord, la manière de traiter la littérature existante dans un champ de 

recherche donné, ici le champ des études sur le phénomène migratoire. S’il est de 

première importance de connaitre la littérature antérieure sur le sujet étudié, par ce qu’on 

n’est jamais les premiers à l’étudier, cette connaissance reste en revanche inutile si nous 

ne pouvons pas dégager la             (ou les) problématique (s) sous-jacente (s) de cette 

littérature. Endosser les études antérieures les unes sur les autres peut être un travail 

important pour l’archive, mais c’est une grande erreur si nous prenons le travail d’archive 

pour le travail de recherche qui commence, justement, là où s’arrête le travail d’archive. 

2. La deuxième leçon c’est de se donner une problématique après avoir dégager 

celle (s) des autres dans la revue de littérature. Comme nos prédécesseurs, car il faut se 

situer dans l’histoire de sa discipline, il nous faut un point de vue d’ensemble qui oriente 

nos questionnement et nos recherches. L’erreur ici est de prendre une question posée, 
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généralement partielle ou pire « à l’aveuglette », comme étant une problématique. Or, 

une problématique se construit sur la base des connaissances acquises dans la discipline 

concernée et sur la confrontation continue de ces connaissances avec les données sur 

le phénomène étudié, toujours changeant par définition. 

3. Après la revue critique de littérature, après avoir sa propre problématique, il 

s’agit à présent de chercher les mécanismes qui président au fonctionnement du 

phénomène étudié. Or, il n’est pas meilleur d’utiliser comme début la méthode génétique, 

c’est-à-dire le recours à l’histoire de la société concerné et chercher les éléments qui ont 

intervenu à la genèse du phénomène et à son processus de changement. 

Autre méthode importante de chercher tels mécanismes est la méthode 

comparative : par la comparaison diachronique, c’est-à-dire comparer la même société 

dans deux périodes historiques différentes ; ou par la comparaison synchronique, c’est-

à-dire comparer deux sociétés différentes dans la même période historique. 

Enfin il y a la méthode typologique, généralement négligée et pourtant très 

importante. Cette méthode, c’est-à-dire la construction des types, se situe dans une 

position intermédiaire entre les données brutes recueillies dans le moment descriptif de 

la recherche et les concepts élaborés ou simplement utilisés dans le moment théorique 

de cette même recherche. Bien construits, ces types permettent d’établir un peu d’ordre 

dans la réalité qui parait chaotique             et préparent par là une interprétation adéquate 

de cette réalité. 

4. La dernière leçon que nous pouvons tirer de cet article d’A. SAYAD, et non pas 

des moindres, est celle de l’écriture scientifique. La forme du texte doit suivre le modèle 

classique de la dissertation, c’est-à-dire comprenant une introduction, un exposé et une 

conclusion. La langue du texte doit être simple, claire et concise. La terminologie 

employée, c’est-à-dire les termes techniques propre à la discipline, doit être contrôlée et 

a fortiori les concepts utilisés car il n’y a pas de plus nuisible à l’intelligence d’un texte 

scientifique que la confusion théorique. Enfin, le choix des données à mobiliser pour 

étayer les thèses ou arguments avancés doit être judicieux et bien étudié. Peu importe le 
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type de ces données, quantitatif ou qualitatif, le sociologue de métier se sert des deux, 

l’essentiel est de s’assurer de leur bien fonder méthodologique et empirique et de la 

justesse de leur utilisation dans l’exposé scientifique. 

4. Abdelmalek SAYAD : artisan intellectuel 

Voilà donc quelques leçons que nous pouvons tirer de ce seul article d’A. SAYAD. 

Or, son œuvre s’étale sur presque une quarantaine d’années. Véritable mine 

sociologique.  

Autres leçons peuvent être tirées aussi de ses qualités humaines  et comment 

elles influençaient ou orientaient sa pratique sociologique. Malheureusement, les 

indications biographiques sont rares en ce domaine, mais celles qui existent nous 

peignent un homme modeste, à l’écoute des autres, disponible surtout pour les étudiants, 

persévérant dans son travail malgré ses souffrances sanitaires.  

A propos de son travail de sociologue, nous pouvons dire qu’A. SAYAD incarnait 

cette figure tant chérie par W. Mills (MILLS, 1967) et reprise par J.-Cl. KAUFMANN qui la 

présente ainsi :  

Pour combattre l' ‘‘empirisme abstrait’’ de la production de données brutes et du 
formalisme méthodologique, ainsi que la théorie livresque et la spécialisation 
bornée, Wright Mills prend pour modèles les grands auteurs classiques et prône 
une figure qui ne lui semble nullement périmée : celle de l'‘‘artisan intellectuel’’. 
L'artisan intellectuel est celui qui sait maîtriser et personnaliser les instruments 
que sont la méthode et la théorie, dans un projet concret de recherche. Il est tout 
à la fois : homme de terrain, méthodologue et théoricien,             et refuse de se 
laisser dominer ni par le terrain, ni par la méthode, ni par la  théorie. Car se laisser 
ainsi dominer ‘‘c'est être empêché de travailler, c'est-à-dire de découvrir un 
nouveau rouage dans la machine du monde’’ (KAUFMANN, 2004 : 12).  

Cette figure d’artisan intellectuel, qui se fait rare en ces temps de segmentation et 

de spécialisation, doit être revalorisée ne serait ce qu’en temps de formation pour ne pas 

perdre le lien avec la tradition classique de la sociologie, mais aussi pour revaloriser notre 

« tradition nationale de sociologie ». 

5. En guise de conclusion 
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Abdelmalek SAYAD, le sociologue artisan intellectuel, par son œuvre prodigieuse 

et ses qualités humaines, est un exemple pour nous. Sa méconnaissance parmi les siens, 

nous les Algériens mais aussi les chercheurs du Sud, est inacceptable pour ne pas dire 

insupportable. Mais que peut-on faire ? 

La première chose est de diffuser le plus large possible ses travaux auprès de 

public universitaire, notamment estudiantin, à travers les cours, les travaux pratiques, les 

articles, les bibliothèques, les séminaires, les journées d’études, les colloques, mais aussi 

à travers la traduction qui reste une voie incontournable. 

Autre travail important est l’exploitation de l’archive d’A. SAYAD qui est disponible 

aujourd’hui. Plusieurs objectifs peuvent être suivis: édition des textes inédits, tracer 

l’historique des grands travaux, etc. Peut-être le plus grand mérite de ce travail d’archive 

est de voir de près la pratique sociologique de SAYAD. 

Dernier chantier en ce domaine, et peut être qui n’est pas le dernier, est celui de 

la recherche. Nous devons continuer le travail scientifique d’A. SAYAD sur l’émigration, 

« la société d’origine », et voir ce qu’est arrivé au phénomène migratoire sous conditions 

nouvelles et les incidences de cette émigration, tout à fait comme l’a fait SAYAD dans cet 

article fondamental. 

La continuation du travail d’Abdelmalek SAYAD est un devoir, voire une dette qu’il 

nous faut honorer envers cet homme qui a tant donné à sa société et à son émigration. 
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Circuitos atlânticos das migrações:  

migrações em África, uma breve historicidade 
 

Elias Alfama Vaz Moniz4 

1. Introdução 

Na atualidade, a temática das migrações vem ganhando enorme centralidade nos 

debates sobre o desenvolvimento, devido ao seu significativo impacto nas dinâmicas 

regional e global. A África, em particular, tem sido fustigada por uma enorme sangria 

populacional em decorrência dos grandes fluxos migratórios intra e intercontinental. As 

dinâmicas migratórias em África configuram-se como um dos fenómenos mais marcantes 

para este continente.  

No presente texto desenvolvemos reflexões em torno das migrações em África, 

enfatizando as fortes articulações entre fenómenos que extrapolam as fronteiras dos 

estados nacionais que, mesmo sendo autónomos, se condicionam mutuamente. Um bom 

exemplo disso é o fenómeno das migrações forçadas e as questões transnacionais de 

segurança, que se entroncam na maior ou menor capacidade ou disponibilidade do 

Estado em exercer funções que são da sua alçada. Esta cambiante do desempenho de 

papeis por parte do Estado tem interferências sobre os modos como esses migrantes 

são acolhidos, ou não, e é, por sua vez, condicionada pelas dinâmicas transnacionais de 

estabilidade e pelas migrações forçadas.  

As cada vez mais intrincadas dinâmicas transnacionais - em suas variadas 

dimensões, política, económica, social, etc - assim como operações ilícitas como tráfico 

de drogas, o tráfico de armas e redes de subversão da ordem, inibem essa competência 

do Estado, devido à facilidade de propagação de alguns tipos de contendas.  

                                                           
4 Professor Visitante no POSAFRO/Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos. 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Doutor em História Social. 
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Importa indagar em que medida, no contexto da África, certos desafios 

transnacionais identificados como emergentes são efetivamente recentes ou frutos da 

globalização, tendo em vista que os intercâmbios entre os vários territórios já vêm de 

tempos mais remotos.  

Em África, quando o projeto Estado estava ainda por consolidar5, os Estados, 

paradoxalmente, confrontavam-se, no crepúsculo do século XX, com a necessidade de 

redimensionarem o campo de atuação no referente à proteção dos seus cidadãos e dos 

milhares de refugiados que começavam a avançar suas fronteiras adentro. Este fato 

evidencia o drama com que muitos destes Estados vêm se deparando, pois, muitos deles 

mal conseguem garantir proteção aos seus cidadãos e ainda têm que se desdobrar em 

esforços para proteger cidadãos de outros territórios.  

Disto resultam fenómenos como o nacionalismo e a xenofobia, que se manifestam 

nos subterrâneos da etnicidade, que, nestas circunstâncias, se configura como peça-

chave para cidadania e abre brechas para a redefinição de construtos identitários e 

relações sociais de acolhimento ou de rejeição que repercutem na maneira como, 

doravante, refugiados e populações deslocados são acolhidos e integrados, quer a nível 

dos Estados, quer a nível das comunidades locais.  

A significativa presença de refugiados ou outras populações deslocadas têm 

impactos significativos nas dinâmicas locais e mexe com a ordem reinante. Por um lado,  

condiciona as dinâmicas de segurança locais e, por outro lado, fragiliza a própria 

segurança dos refugiados. De acordo com Newman & Van Selm (2003), os fluxos 

populacionais constituem-se num dos elementos que mais põem em evidência as 

dinâmicas transnacionais no continente africano e revelam o alto grau de interpenetração 

de identidades que permite o acolhimento de populações nos países vizinhos, nos 

múltiplos casos existentes de conflitos internos e interfronteiriços. Entretanto, os 

fenómenos de rejeição tendem agravar as tensões.  

                                                           
5 Nos dizeres de Jackson, em muitos Estados africanos tal projeto nunca chegou a se concretizar, no seu sentido 
clássico (1990, p. 37). 
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Nossas análisessobre as migrações em África respaldam-se em documentos 

produzidos por organismos nacionais e supranacionais e ONGs que lidam com 

processos migratórios, que nos possibilitam apreender tensões vivenciadas em Áfricas, 

de ontem e de hoje, donde se escancaram percepções, sentimentos, sofrimentos que 

acompanharam, ontem, e acompanham, hoje, dolorosos processos de deslocamentos 

de grandes contingentes humanos, forçados a buscar meios de sobrevivências em 

outras terras. Esses processos põem em evidência os dramas dos africanos, como fica 

evidenciado pelos dados abaixo, e ajudam a explicar, de alguma forma, o descompasso 

do desenvolvimento africano em relação a outras partes do mundo. 

Neste pequeno exercício reflexivo sobre as migrações e cidadania debruçamos 

sobre alguns desafios transnacionais de cidadania, procurando identificar aspectos 

comuns que emergem das dinâmicas migratórias. Para o efeito, estão em destaque 

algumas das dimensões marcantes deste fenómeno: causas das migrações em África; 

caracterização das migrações em África; breve reflexão sobre direitos dos migrantes. 

2. Causas das Migrações em África 

Numa tentativa de identificação das causas das migrações em África, facilmente 

se depara com questões relativas à pobreza e a falta de bens de primeira necessidade 

como propulsores do fluxo de pessoas intrafronteira assim como para lá das fronteiras.  

A costumeira articulação rural/urbano é frequentemente usada para explicar o 

surto de movimentos migratórios: a escassez de recursos naturais, dos quais dependem 

franjas consideráveis da população rural, tem motivado deslocamentos significativos de 

contingentes populacionais do campo para as cidades, que têm-se revelado incapazes 

de acolher tamanho contingente de mão-de-obra, quer em termos de quantidade e quer 

em termos de qualidade – porque, normalmente, nesses fluxos estão indivíduos cujo 

perfil de qualificação é muito baixo.  

Os elevados índices de desemprego nos centros urbanos põem em evidência a 

inviabilidade do fenómeno da migração rural/urbano como saída para mitigar os 

problemas referentes às condições de vida no meio rural. Face à incapacidade de 
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resposta dos centros urbanos, esses contingentes populacionais têm buscado saídas 

além-fronteiras nacionais. Por arrastamento, este quadro de esvaziamento da produção 

rural vem provocando acentuadas reduções das taxas de crescimento económico.  

Para além da pobreza, a terra aparece como um outro fator de repulsão de 

indivíduos para fora do seu habitat de origem. Questões que gravitam em torno das 

disputas pela terra e água configuram-se como fatores cruciais para deslocamentos, 

forçados ou voluntários, das populações. Muito frequentemente, terra e água em África 

estão na base de conflitos ou são trazidas para a arena política, onde muitos agentes 

buscam fazer um uso utilitarista para fazer valer interesses espúrios.  

As questões ambientais têm profundas ligações às migrações em África não só 

porque motivam um conjunto de debates e conflitos, por vezes fratricidas, mas porque à 

volta delas giram outras questões, relativas à própria evolução ambiental, que tem que 

ver com as alterações climáticas, que, por sua vez, têm suscitado intensos e 

controversos debates sobre os seus reais impactos no ambiente e as suas 

consequências para a humanidade. Estima-se, por exemplo, que fatores decorrentes das 

alterações climáticas poderão causar, nas próximas décadas, deslocações massivas em 

África.  

Projeções do Grupo de Peritos Intergovernamentais referentes à evolução do 

clima – GIEC (2006) -, apontam para um significativo aumento do número de refugiados 

e deslocados internos devido às alterações climáticas. Segundo as estimativas deste 

grupo, de um total de quinze milhões, em 2010, este número poderá ascender para, 

entre, cem a duzentos milhões de refugiados e deslocados em 2100, sendo metade em 

África. Estas deslocações, se se confirmarem as projeções atuais, derivariam:  

- Da redução de algumas reservas de água - particularmente do Lago Tchad;  

- De uma menor produtividade das terras aráveis, motivada pela subida do nível 

das águas em certas regiões costeiras, etc (Cf. opcit).   
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3. Breve caracterização das migrações em África  

Em temos quantitativos, as migrações em África têm impactos significativos, tanto 

no tangente ao rácio populacional ao nível do continente, como em números absolutos, 

se comparados com outras zonas do globo. Em 2006, tendo por base as informações da 

União Africana, dos duzentos milhões de migrantes a circular pelo mundo, perto de um 

terço seria de origem africana, das mais diversas partes do continente (UA, 2006).  

Da África ainda há a registrar elevados índices de refugiados e deslocados no 

planeta, cifrando-se em níveis astronómicos: um terço, no caso dos refugiados, e 

metade, no dos deslocados (UNCHR, 2006)6. Estas migrações são, em sua maioria, 

migrações internas, como mostram informações da UA (2006). Segundo esta fonte, 

metade dos emigrantes africanos vivem no próprio continente, em outro país, sendo que 

nove em cada dez procuram um país fronteiriço ao seu país de origem (Guillon, 2005). 

São, portanto, outros países africanos que arcam com as consequências das fortes 

pressões migratórias que derivam das mais variadas motivações: dos conflitos internos 

às catástrofes naturais, que vão ocorrendo pelo continente afora.   

4. Mobilidade antiga e novas formas de migração  

As migrações em África não são um fenómeno recente. Marcam a vida no 

continente desde os tempos mais remotos com as caravanas de comércio, nomadismo, 

rotas de escravos e, mais contemporaneamente, com as deslocações de estudantes e 

de trabalhadores de países outrora colonizados. 

As movimentações transfronteiriças de migrantes são frequentes, 

nomeadamente, entre as comunidades que vivem de um lado ou do outro das fronteiras 

nacionais, como os casos de Moçambique para África do Sul; Ruanda para Congo; 

Burkina Faso para Costa do Marfim, para citar alguns exemplos. Não obstante os 

crescentes bloqueios às deslocações transfronteiriças, relegando os migrantes para 

                                                           
6De acordo com a UNHCR, em 2006, os deslocados eram 23,7 milhões no mundo, dos quais 12 milhões em África; 
os refugiados eram 8,4 milhões no mundo, dos quais 2,7 milhões. 
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situações marginais, o fluxo de migrantes é contínuo e, em alguns casos, em aumento 

vertiginoso, motivado quer por razões sociais e económicas, como por situações de crise.  

Guillon, em reflexões sobre as migrações africanas, dá conta de movimentos 

migratórios no continente entre os anos 50 do século passado e o ano 2000, deixando 

antever que o êxodo rural é o movimento característico no continente, que está na base 

de um aumento exponencial da população urbana de vinte milhões para quatrocentos e 

dez milhões ao longo de 50 anos (op. cit., 2005). Entretanto, nos últimos anos verificou-

se um recuo nesta tendência, observando-se, em alguns países, por dificuldades 

económicas enfrentadas nos centros urbanos, um retorno em massa para as zonas 

rurais e um aumento das migrações de carácter temporário.  

Na contemporaneidade as dinâmicas migratórias vêm ganhando novos contornos, 

tornando-se cada vez mais complexas. Novos destinos, outros itinerários complexificam 

o fenómeno migratório transformando-o num processo que encerra diversas e dolorosas 

fases: desde as despesas com a viagem, passando pela sempre difícil escolha das vias 

de acesso ao destino, culminando na angustiante questão da integração no país de 

acolhimento. Alguns países de partida transformam-se em países de acolhimento, não 

sendo de estranhar que os países sejam, ao mesmo tempo, países de partida e de 

acolhimento para os refugiados - caso do Sudão - ou trabalhadores migrantes - África do 

Sul.  

5. Considerações finais 

 Um exercício analítico do género do que acabamos de fazer ao longo dos últimos 

parágrafos nunca é fácil, por um conjunto de razões: por um lado, porque há o risco de 

não sairmos de meras descrições de dados, o que pode tornar um pouco enfadonha a 

leitura e pouco interessante para aquilo que são os propósitos de um trabalho de 

pesquisa; por outro lado, porque em pauta estava trabalhar um tema que já é, per si, 

vasto e com o agravante de pretender recobrir um continente, também ele vasto e rico 

em sua diversidade.  
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Não obstante, foi possivel contornar todas estas dificuldades e tentações que a 

própria pesquisa nos impunha, evitando cair em simples descrições generalistas. A 

despeito dos riscos e tentações, foi possível, portanto, endossar nossas reflexões sobre 

processos migratórios em África, levantando véu sobre questões relativas à história, 

política, cultura e economia em África, que possibilitam inferências sobre os danosos 

efeitos das migrações no continente.  

Palavras-chave: Segurança; vulnerabilidade; Estado; violação 
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As implicações identitárias da imigração de retorno do brasiguaios 
 

Sergio Ricardo Aurélio Pinto7 
Karla Rosário Brumes8 

1. Introdução  

O retorno dos brasiguaios ao Brasil não tem evidenciado que sua territorialização 

tem sido aceita pelos brasileiros, como o que ocorre no bairro Jardim Santa Felicidade9 

(Cascavel-PR), onde esses sujeitos resistem a processos de subordinação. Os objetivos 

da pesquisa são compreender os fatores responsáveis pelo processo migratório, suas 

implicações na territorialidade e na reconstrução identitária desses imigrantes. 

2. Metodologia  

Após a delimitação espacial10 e da definição da escala temporal do processo 

migratório11 de 40 anos pode-se averiguar o processo multidimensional envolvido na 

construção da territorialidade e na negociação identitária desses brasiguaios, bem como, 

definirmos perfis socioeconômicos, alcançados por tais procedimentos metodológicos: 

a) pesquisas socioespaciais dessa territorialidade; b) realização de 35 entrevistas e 3 

questionários aos 66 representantes dessas famílias (correspondendo a 405 indivíduos, 

totalizando 198 amostragens desses questionários); c) aplicação de 8 entrevistas para 

moradores não brasiguaios. 

3. Resultados e discussão 

Buscando compreender a identidade do brasiguaio, pôde-se delineá-lo em seus 

códigos de representações, pela assimilação sociocultural no processo históricossocial 

                                                           
7Mestrado em Geografia. UNICENTRO, professor da rede pública do Estado do Paraná, membro Grupo de Pesquisa 
Dinâmicas Política, Econômica e Social (GEPES).E-mail: sergiollau@hotmail.com. 
8Docente adjunta do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. Mestrado em Geografia. UNICENTRO. E-mail: 
kbrumes@hotmail.com.   
9 A partir desse momento, usaremos a sigla BJSF para nomear essa localidade. 
10 BJSF. 
11Emigração (1975) e retorno (de 1975-2015). 
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em ambos os países (Brasil-Paraguai) e origem camponesa. Nessa perspectiva, o 

brasiguaio, aqui é entendido, como sujeito e ator e, em ambos os casos, ele é envolvido 

em um processo migratório, provocado pelo duplo processo de expropriação 

camponesa, implicado de processos multitemporal/multiescalar/multidimensional, de 

sobreposições de territorialidades e reconstrução da identidade. 

Vemos em Nogueira (2012) que o duplo processo de expropriação camponês foi 

responsável pelo processo migratório, que para nós, tem no efeito corolário, a afirmação 

da territorialidade e da negociação identitária. Para essa autora a primeira expropriação 

sofrida, ocorreu no Brasil entre 1940 a 1980, cujo momento, a economia brasileira 

assumia modelos norte-americanos de modernização da produção agrícola e de 

inúmeras obras de infraestruturas.  

Essa pesquisa revelou, que 88% das 66 famílias emigraram para o Paraguai 

devido a expropriação sofrida no Brasil, dos quais 47% provocadas pela construção da 

Itaipu e 41% pela modernização da agricultura. O restante, 12% foram atraídas por 

pessoas residentes naquele país. 

Na compreensão de Sprandel (2006), Ferrari (2009), Fabrini (2014), Coelho 

(2015), Moraes e Vieira (2015) essa modernização da economia brasileira provocou a 

desorganização e expropriação do modo de vida camponês, que na área de fronteira do 

Paraná com o Paraguai, os forçou emigrarem para o Paraguai.  

Conforme Nogueira (2012), residindo Paraguai, esses sofreram outra 

expropriação, devido ao avanço do modelo agroindustrial-exportador, iniciado na década 

de 1970. Em Ferrari (2009), Coelho (2015) e Moraes e Vieira (2015) o capital 

internacional (corporificados pelas empresas Cargill, Monsanto e Bunge) e a presença 

dos “brasileiros no Paraguai”, são os atores político-econômicos responsáveis pela 

expropriação, dos brasiguaios. 

A partir de Ferrari (2009), Fabrini (2014) e Coelho (2015) compreendeu-se que 

esses atores socioterritoriais são responsáveis pela desapropriação camponesa 

paraguaia e brasiguaia. Para eles os “brasileiros no Paraguai” representam os 
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capitalizados, latifundiários, concentradores de terras e empresários agrícolas, que 

atuam em prejuízo aos camponeses paraguaios/brasiguaios, cujo contexto, tais grupos 

de poder contam com o apoio político-militar e da mídia paraguaia. Logo, os brasiguaios 

sofrendo processos de intimidação, violência e insegurança, retornam para o país que 

um dia lhes pertenceu, acreditando que serão aceitos, o que não acontece. 

Quanto o motivo do retorno desses brasiguaios, a pesquisa indicou que 64% 

retornaram devido a insegurança e violência no campo, geradas pelo avanço do 

agronegócio e pela falta de uma política de apoio à estrutura camponesa paraguaia.  

Esses processos de expropriação e de negação dos sujeitos ocorridas no Brasil-

Paraguai e emigratório (ao Paraguai) e de retorno (ao Brasil), são acompanhados por 

experiências negativas (i)materiais, por perda de imóveis, capital, de rupturas de 

relações de amizades e familiares. Em Sayad (1998; 2000), Fazito (2010), Siqueira 

(2009) e Botega et al. (2015), percebe-se que os envolvidos em processo migratório, 

acumulam sentimentos de frustrações e de perdas (i)materiais implicados nesse 

processo vivido, como se verificou nessa pesquisa. 

A respeito dos brasiguaios investigados, esses mantem relações 

multidimensionais com aqueles que permaneceram no Paraguai, isso porque, todos 

possuem contato com familiares/amigos lá residentes. Apenas 5% disseram não 

viajarem para aquele país, embora recebam seus familiares lá residentes. 53% disseram 

viajar ao Paraguai mais de 5 vezes por ano. Outro elemento identificado é que 72% dos 

residentes no BJSF possuem propriedades no Paraguai, que são administradas ou pelo 

marido, irmão mais velho, ou outro membro da família estendida. 46% dos residentes do 

BJSF são mulheres retornadas com seus filhos em idade escolar, deixando familiares 

cuidando da produção. 6% que permaneceram no Paraguai são mulheres que 

administram a propriedade.  

Esses dados revelam a existência de redes sociais entre aqueles que aqui 

residem com aqueles que moram no Paraguai. Essas redes revelam-se ser 

multidimensionais: a) dimensão política: esses brasiguaios possuem dupla cidadania, 
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participando de processos eleitorais naquele país e em manifestações sociais; b) 

dimensão econômica: os que lá residem, enviam remessas financeiras para familiares 

que aqui residem. 72% disseram receber remessas financeiras dos que residem no 

Paraguai. c) socioculturais: tais imigrantes possuem elementos identitários apropriados 

da cultura paraguaia.  

Quanto a natureza dessa rede social identificada, Haesbaert (1997) e Saquet 

(2007), permitem-nos entender que, os sujeitos envolvidos realizam processos 

multiescalares/multitemporais/multidimensionais, possibilitando, a sobreposição de 

territorialidades (a paraguaia com a brasilidade). Portanto, a respeito dos brasiguaios 

esses processos se iniciaram na dupla expropriação camponesa, implicados no processo 

migratório e, assim, na ressignificação identitária: campesina e na miscelânea das 

identidades paraguaia/“guarani”, com a “brasilidade”. 

Haesbaert (2014) e Haesbaert e Mondardo (2010) ajudaram-nos compreender a 

natureza do processo da re-construção da territorialidade brasiguaia, que intrínseco aos 

processos de des-re-territorialização e migratório, se verifica a concepção integracionista 

do “continuum”,no qual permitiram-lhes (os brasiguaios) redimensionar o tempo vivido 

no Brasil com as experiências vividas no Paraguai (multitemporal), bem como, com as 

diferentes territorialidades brasileira e paraguaia (multiescalar) e, ainda, com múltiplas 

relações sociais (político-econômica e sociocultural).  Logo, considerando a fluidez das 

relações sociais vivenciadas historicamente, essestêm internalizado essas experiências, 

reconstruindo suas referências identitárias e suas territorialidades. 

Os conflitos existentes entre o grupo já estabelecido/majoritário (brasileiros) com 

os recém-chegados/minoritários (brasiguaios) refletem na dinâmica da territorialidade 

dos brasiguaios, na qual não é só a relação de exercício de poder (mesmo que simbólico) 

do grupo “outsiders” contra os “insiders”, como mostra Elias (2000), mas também, 

manifestações de repúdio devido a procedência: o Paraguai. 

Das 66 amostras, 100% alegaram sofrer preconceito, injúrias, violência 

verbal/física, perseguições e isolamento social, praticados nas escolas, vizinhança, 
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igreja e trabalho. Nesse sentido, Bourdieu (1989), Elias (2000), Goffman (2004), Hall 

(2011) e Haesbaert (2014)expõem que este comportamento de dominação, como o 

praticado pelos brasileiros contra os brasiguaios no BJSF, manifesta-se por atitudes de 

aversão/preconceito às representações simbólico-socioculturais do grupo diferente, os 

quais são expostos à toda ordem de dominação e subalternização. Esses processos de 

estigmatização sofridas são formas de dominação simbólica do grupo majoritário 

(brasileiros), presentes antes da chegada dos brasiguaios e por esses serem "de 

fora/estranhos/diferentes" são submetidos à legitimação, cujo comportamento é 

idealizado pelo sentimento de superioridade presente na identidade nacional, 

reproduzido historicamente em relação ao Paraguai e, assim, ao brasiguaio. 

Para Haesbaert (2014) os grupos majoritários/já-estabelecidos realizam 

investidas de legitimação ao grupo que lhes são "estranho", subalternizando-os. Esta 

relação baseada na dominação/homogeneização/legitimação do "Outro", traz em si, 

relações conflituosas, nas quais este sofre a violência do silenciamento e da dominação. 

Entretanto, Haesbaert (2014) evidencia que o "Outro" manifesta uma dimensão de 

resistência à legitimação, reforçando seus elementos simbólico-socioculturais/identitário. 

É neste processo conflitante que a pesquisa constatou o grupo de brasileiros, com sua 

"brasilidade" (superioridade) percebendo o brasiguaio (inferior) como sendo "outsider", 

lhes submetendo relações de dominação, identificadas por atitudes de violência, 

preconceitos e estigmas sociais. 

Contudo, os brasiguaios no BJSF têm resistido a esses processos de 

homogeneização/legitimação de poder, explicado por Haesbaert (2014). Mesmo que 

sejam perseguidos e até impedidos de manifestarem seus elementos identitários, eles 

redimensionam a dimensão sociocultural em dimensão política, manifestada na 

resistência em não serem homogeneizados/dominados pelos grupos majoritários.  

4. Conclusão 

A pesquisa conclui que os brasiguaios residentes no BJSF, possuem capacidade 

social de redimensionarem os aspectos socioculturais em uma dimensão política de 
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resistência, mantendo essas representações identitárias, bem como, em apropriarem-se 

de forma imaterial da territorialidade e de se fazerem ser reconhecidos por suas 

representações, lhes permitem se livrarem de todo processo de homogeneização, ou 

seja, como Haesbaert (2014) ressaltou, através da resistência livrar-se da "morte 

matada". 

Palavras Chaves: imigração de retorno, territorialidade; identidade 
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Estratégias de mobilidade e permanência na interface dos 

agenciamentos migrantes: alguns apontamentos sobre haitianas e 

haitianos no Brasil 
 

Isis do Mar Marques Martins12 

 

  O presente, fruto da tese intitulada “Do Haiti ao Brasil: Estratégias de mobilidade 

e permanência em grupos migrantes”, propõe discutir sobre as múltiplas estratégias de 

mobilidade e permanência indissociadas de grupos migrantes, que se cruzam com as 

estratégias do Estado, do mercado, da sociedade civil organizada, ou não, dentre outros 

agentes sociais. A grande problemática das estratégias de mobilidade e permanência 

entre migrantes é que, tal como Sayad aponta, não é considerada e mencionada na 

pauta de políticas públicas e sociais, que na maioria das vezes ratifica e auxilia o 

problema “migrante-problema”, acarretando em um espiral de sucessivas práticas que 

inferiorizam e articulam o migrante somente na escala da relação trabalho, que na 

realidade é um dos agenciamentos formados na construção do trânsito e das estratégias 

de migrantes. O caso dos migrantes oriundos do Haiti que vieram ao brasil é 

emblemático, pois suas estratégias envolvem um universo próprio e assentado em um a 

territorialidade peculiar, no qual a articulação política de suas estratégias foi evidenciada 

com maior destaque, promovendo mudanças importantes no processo de apoio e pauta 

política no brasil para com imigrantes internacionais. 

Esta pesquisa analisa tais estratégias na ótica dos agenciamentos, das 

geometrias de poder e das redes sociais de migração. Essas perspectivas 

terminológicas, de diferentes autores, servem como construção teórico-metodológica 

                                                           
12 Pós-doutoranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de Pós Graduação do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento urbano e Regional. Também é pesquisadora vinculada al Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos Migratórios (NIEM).E-mail: isis.marinha@gmail.com 
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porque revelam os espaços e os tempos dos desejos dos imigrantes, mas que em muitos 

casos convivem com a frustração e a crítica de suas próprias ações. 

Foram elaboradas entrevistas in loco, tanto com haitianos, quanto com 

representantes que auxiliaram no processo de inserção política e social dos imigrantes 

haitianos no Brasil em lugares de passagem e de permanência de grupos haitianos, em 

especial Acre como lugar de chegada, São Paulo como cruzamento entre mobilidade e 

permanência e Rio Grande do Sul como cruzamentos de permanência e mobilidade. As 

mesmas se deram com imigrantes haitianos, representantes de instituições ligadas aos 

imigrantes e gestores locais, na proposta também de entender coletivamente e auxiliar 

a partir de mecanismos analíticos o papel da gestão pública e da coisa pública no cenário 

da imigração no Brasil, na realidade e no contexto vivido por essa sociedade. 

Optou-se pela não utilização de gravador na maioria das entrevistas. Essa 

alternativa, assumida com risco se justifica pelo caráter invasivo em que muitas vezes a 

conversa gravada afeta o conteúdo e a empatia nas conversas para a pesquisa, ainda 

mais no caso em que grupos migrantes sofrem adversidades em várias camadas do 

tempo e do espaço. Isso possibilitou também a tradução simultânea de boa parte das 

conversas em francês para o português, como se verá nos capítulos adiante. 

 Os trabalhos de campo se dividiram em três momentos: houve um trabalho de 

campo na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, utilizando entrevistas informais com 

representantes do governo e da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Acre, uma 

das responsáveis pelo Abrigo na cidade, bem como a obtenção de dados importantes 

sobre entrada e saída de imigrantes de diversas nacionalidades, que foram compiladas, 

trabalhadas e expostas no decorrer da tese. Esse trabalho de campo ocorreu em 

fevereiro de 2015. Esse campo foi importante para conhecer parte importante da rota 

pela fronteira brasileira, assim como os desdobramentos da imigração haitiana. Desse 

trabalho de campo, obtivemos informações e dados muito importantes para as análises 

empíricas do processo. 
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 Em São Paulo ocorreram dois trabalhos de campo que fazem parte das 

entrevistas e relatos obtidos: o primeiro em novembro de 2014, em ocasião ao Seminário 

Vozes e Olhares Cruzados, executado pela Missão Paz e Casa do Migrante, e um 

trabalho de campo mais focado aos relatos da conjuntura do Estado e das organizações 

bem como entrevistas com imigrantes haitianos em Março de 2017, realizado na Casa 

do Migrante e na Missão Paz, assim como no Centro de Referência e Apoio ao Imigrante 

– CRAI, administrado pela da Prefeitura de São Paulo, em grande medida no Bairro 

Liberdade. 

 Outro importante trabalho de campo foi no Estado do Rio Grande do Sul, onde 

obtivemos entrevistas abertas com lideranças locais, grupos haitianos de mobilização e 

representantes associados ao tema, percorrendo parte da chamada Serra Gaúcha, 

importante ponto de chegada e permanência de haitianos no Brasil. Nesse trabalho, 

percorreu-se um trajeto feito pelos imigrantes tanto para deslocar-se aos locais de 

trabalho, em geral fábricas e frigoríficos, quanto encontrar amigos, parentes e familiares 

que estaria em locais próximos, passando por Caxias do Sul, Bento Gonçalves, 

Farroupilha, Encantado e Lajeado. Esse percurso se deu parando por Caxias do Sul e 

Encantado por 1 a 3 dias, e percorrendo de ônibus as demais cidades. Houve também 

uma passagem para Nova Petrópolis em 2018. 

Nesse sentido, o presente propõe a análise da interação entre imigrantes e suas 

transformações espaciais que afetam socialmente e se relacionam com outros agentes 

sociais. Essa reflexão acompanha a necessidade de analisar o processo da entrada de 

haitianos no Brasil e de pensar em todas essas contribuições que estão interligadas. 

Essa interação não é simples nem uniforme. Ela é fruto de um amarrado histórico 

e espacial, tanto por parte do Brasil quanto por parte do Haiti. É nesse amarrado 

histórico-espacial que é possível observar a construção das estratégias múltiplas dos 

imigrantes, do Estado haitiano, do Estado brasileiro, as heranças sociais construídas nas 

políticas de imigração no Brasil, até a chegada de imigrantes haitianos de forma mais 

contundente, a partir de 2010. 
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Essas estratégias - estudadas e analisadas a partir dessas interações - aqui são 

denominadas de estratégias de mobilidade e estratégias de permanência. Essas 

estratégias vindas do migrante trazem todo o potencial de transformação política, trazem 

o embate e o conflito à norma conservadora, ao preconceito e ao que formatamos como 

certo ou como verdade. Qual é a verdade de cada migrante que chega? Essas 

estratégias trazem um pouco dessa emoção de cada um, aquela lágrima que não cai, 

mas que fica ali na garganta e segue com a vida, com a sua diáspora. 

As estratégias – de mobilidade e permanência – são múltiplas e mutantes. A 

multiplicidade delas requer uma reflexão que vai além da relação com o Estado ou da 

relação trabalho. Para compreendê-las na sua complexidade, a reflexão geográfica é 

fundamental, pois o espaço requer que essas estratégias coexistam com as demais – do 

Estado, da sociedade, de outros agentes que se cruzem com os imigrantes. A 

coexistência das ações de cada agente revela as dificuldades de apreender todo um jogo 

de relações de poder. 

Tais estratégias possuem relação intrínseca com o lugar deixado e o lugar 

chegado, e assim como os migrantes promovem (sempre) politicamente estas 

estratégias, outros agenciamentos também o fazem conforme a emergência dos 

acontecimentos. 

 O que decorre na reflexão da diáspora haitiana para o Brasil é que as estratégias 

de mobilidade de grupos haitianos divergem das estratégias de mobilidade do Estado e, 

por vezes, propriamente da sociedade brasileira. Conforme abordado, as heranças 

geográficas e históricas das políticas de imigração no Brasil impulsionam uma série de 

desacordos, além de uma diversidade de entendimentos aos novos fluxos migratórios. 

 Essas estratégias de mobilidade promovem novas frentes de análise e de 

inserção de políticas efetivas a grupos migrantes. Em conjunto a estratégias de 

permanência, visualiza-se o espraiamento e a capilaridade dessas frentes em diversos 

espaços no Brasil. São Paulo, desta maneira, é o epicentro e o cruzamento dessas novas 

estratégias de permanência. 
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As estratégias de permanência possuem três elementos intrínsecos à sua 

consolidação. O primeiro elemento consiste nos agenciamentos dos migrantes, isto é, 

no conjunto de práticas e discursos dos imigrantes que os levam até o Brasil e que os 

fazem se mobilizar pelo país.  

Vimos que a capilaridade é um dos reflexos de suas estratégias de mobilidade, tal 

qual também é de permanência. Mas verifica-se que as estratégias de permanência 

estão numa escala menor que as de mobilidade nesse sentido. As relações entre o local 

são muito mais definidas e definem também o próximo passo do migrante. As redes 

sociais de migração são de profunda importância no desenrolar destas estratégias. 

 Um dos suportes de apoio e savoir-faire (saber-fazer) dos imigrantes haitianos é 

o sentido dado ao encontro e promoção de diálogo via o que se denomina por baz pelos 

mesmos. No baz, os encontros estabelecem primeiramente uma territorialidade, já que 

os pontos de determinado grupo serão sempre em um local fixo, escolhido pelos 

imigrantes. Após, eles aportam novos contatos e novas redes de imigrantes já no Brasil 

ou a chegar. 

Ao mesmo tempo, esse território e essa territorialidade podem se deslocar 

conforme os acontecimentos e as disputas do determinado lugar. O mais importante é 

que o poder de mobilização é reforçado a partir dessas territorialidades, e 

fundamentalmente na promoção de territorialidades, relações de poder e formação de 

espaços, sejam de diálogo ou de enfrentamento são promovidos. No que são 

promovidos, a insurgência em relação ao estabelecido e contrário aos agenciamentos 

dos imigrantes torna-se mais frágil. 

 Nesse sentido, a fragilidade dos agenciamentos, das práticas e discursos dos 

outros que como vimos apontam o migrante como um problema acentuam as 

disparidades, mas também a consolidação de um debate e de um enfretamento à 

realidade vivida por estes mesmos imigrantes. Do enfrentamento e da discussão é 

possível a promoção de políticas públicas e/ou públicas ou de inclusão social para 

migrantes, que, assim, são postas à mesa.  
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 O segundo elemento das estratégias de permanência refere-se aos 

agenciamentos dos outros, isto é, as ações que acentuaram ou escamotearam a vinda 

de imigrantes. Vários são os aspectos que possibilitaram a mobilidade para o Brasil, 

conforme apontado nos capítulos anteriores. É notório que o terremoto foi um vetor de 

entrada, assim como aparente resposta do Brasil à entrada de haitianos. Mas foi também 

a justificativa ilusória de contratar imigrantes em trabalhos menos qualificados. 

Os desdobramentos dos encontros e o formato coletivo da diáspora haitiana 

permitem confrontar essa passividade na relação trabalho. Outro aspecto que dá poder 

de mobilização é o fato de muitas organizações de apoio a migrantes estimularem a 

criação de entidades pelos próprios, o que no caso dos haitianos rapidamente ocorreu. 

Conforme vimos a partir de Handerson, as Associações de Imigrantes Haitianos 

espalhados pelo país são inúmeras. Posteriormente discutir-se-á essa questão mais a 

fundo, mas adianta-se o caráter associativista dos imigrantes haitianos permitir a maior 

consolidação das estratégias de permanência. 

É possível perceber a complexidade dos diferentes níveis de interação entre 

agenciamentos. As entidades e organizações não governamentais conseguem de forma 

mais clara a intersecção com imigrantes, ao ponto de se transformarem em atores 

fundamentais em suas redes sociais, como foi visto em São Paulo, quando é a Missão 

Paz a procurada por haitianos recém-chegados. Estado e mercado encostam, formando 

uma tangente dúbia, que aproxima, mas ao mesmo tempo promove o choque e o conflito 

de interesses entre os agenciamentos dos imigrantes. O restante da sociedade aqui se 

torna distante porque em grande medida sua tangente e sua intersecção não têm escala 

de representação, isto é, ainda são baixas suas interações. 

 Pode-se empreender que o ideal é uma política pública que abarque o imigrante 

em sua complexidade, em sua multiplicidade e que consiga remover as contradições 

entre agenciamentos, indicando constructos de cidadania, democracia e vida, amarrando 

suas potencialidades, o desenvolvimento territorial e político que esses imigrantes 

promovem constantemente em seus processos diaspóricos, em suas estratégias de 

mobilidade e de permanência. Seria portanto um processo político pensado 
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coletivamente entre agenciamentos, em que o conflito não deixe de existir, que a 

discussão possa evoluir para propostas públicas de inserção e promoção social, de 

transformação da dimensão do mundo entre sociedade civil e Estado, em que a gestão 

das políticas migratórias contemple os desejos, os agenciamentos, as estratégias 

migrantes dos imigrantes.  

Palavras-chave: estratégias de mobilidade, estratégias de permanência, Haiti, migrante. 
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As contribuições de Sayad e Fanon para compreender as 

consequências enfrentadas pelo sujeito migrante 

 na sociedade pós-colonial  
 

Rogério Macedo Ramos13 

1. Introdução 

O presente texto procura abordar as questões racial e migratória enfrentadas 

pelos médicos cubanos que vieram para o Brasil através do Programa Mais Médicos 

(PMM) do governo federal. Diante disso, pretende-se discutir tais questões já que estão 

relacionadas, de maneira histórica, com a sociedade brasileira. Sendo que foram 

identificadas a partir deste Programa.  

Para desenvolver a discussão, o texto se apoia nas ideias de Frantz Fanon e 

Abdelmalek Sayad, autores pós coloniais e fundamentais para pensar o outro no 

enfrentamento das questões raciais e migratórias da sociedade atual. Neste sentido, a 

perspectiva fanoniana contribui no sentido de perceber como o processo de colonização 

deixou marcas enraizadas na sociedade, como a ideia de se pensar como branco, visto 

que com a dominação e escravidão do negro, foi se criando estereótipos negativos, de 

inferiorização e imputou aos negros por causa da cor da pele, sendo que isso que vai 

estar impregnado nas estruturas sociais, e nas instituições. A questão migratória será 

abordada apoiando-se nas reflexões de Abdelmalek Sayad (1979; 2000), como forma de 

compreender a condição social do migrante, na ideia de provisoriedade, e as relações 

do migrante a partir do instante em que pisa os pés no outro lugar. 

O campo de análise é o Facebook, haja vista a grande utilização dessa mídia 

social na exposição de comentários e opiniões. Essa mídia social permite também que 

as pessoas, além entreterem umas com as outras, expõem também sua visão de mundo. 

Dessa forma, busca-se a análise de discurso de atribuição contrários aos médicos 

cubanos no Facebook, uma vez que esses profissionais desde anunciado sua chegada 

                                                           
13 Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. 
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em território brasileiro, se depararam a inferiorização, estigmatização, racismo, 

preconceito por parte da classe de profissionais médicos brasileiros e de pessoas que 

se posicionaram contrários a sua vinda. Esses elementos identificados são importantes 

na abordagem porque demostra que se fazem presente de maneira história dentro das 

estruturas socioculturais brasileira; bem como a discussão em torno da classe 

trabalhadora; das médicas cubanas comparadas às empregadas domésticas; a questão 

migratória; a ideia de provisoriedade. Isto posto, como modo de compreender que, 

através de um programa social, foram identificados tais elementos, assim, serão 

examinados e discutidos, já que essas temáticas estão presentes, seja de maneira 

implícitas e/ou não, no cotidiano. 

Essa discussão é relevante dada as transformações sociais presentes no contexto 

atual no Brasil, e que possibilita pensar nas temáticas propostas: racial e migratória. E 

que estão presentes no debate acadêmico, nas mídias tradicional e digitais. Isso, dada 

a implementação de políticas públicas e programas sociais nos últimos anos que 

contribuíram na inclusão social de setores das classes subalternas em acessar serviços 

sociais, como saúde, educação e moradia. Dentre esses programas, destaca-se o Mais 

Médicos, que através da chegada dos cubanos que vieram exercer sua medicina nos 

diversos lugares pelo Brasil, além de deparar como os espaços estabelecidos e 

comumente ocupado pelas elites e classe média, ganharam relevância principalmente 

nas mídias.  

Diante disso, abriu-se a possibilidade de debater as relações do cubano diante de 

questões que foram sendo identificadas, como o ódio ao negro, racismo, inferiorização, 

migração, discriminação e outros. 

2. Fanon: Contribuições que possibilitam pensar a questão racial  

 Os médicos cubanos ao entrar no tecido social brasileiro se deparam com 

importantes relações socioculturais, dentre essas a questão racial. É neste contexto que 

Fanon (2008) traz reflexões que ajudam a compreender tal temática. Trata-se de 

intelectual fundamental para encorpar a temática racial relacionada a este indivíduo que 
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ao migrar para terras estrangeiras sofre diversos insultos, estranhamentos, xingamentos, 

e além de serem lançados mecanismos de inferiorização através de um discurso 

preconceituoso e racista enraizado no imaginário da presente sociedade, de modo a ser 

reproduzido e comumente associado às classes subalternas. Mecanismos que envolvem 

a linguagem, sotaque, a questão da pele, do cabelo, enfim, características físicas que 

estão atreladas à perspectiva subjetiva e objetiva (FANON, 2008).  

Nesse sentido, Fanon é importante porque suas reflexões exploram questões pós-

coloniais, posto que mesmo com a descolonização das colônias, principalmente das da 

África, dominadas pelos países europeus, como Inglaterra, Portugal, França, Bélgica e 

outros, muitas características e aspectos ficaram impregnados nessas sociedades, tais 

como o racismo, preconceito, discriminação, inferiorização desses povos e 

desigualdades (FANON, 2008). E é nesse aspecto que se recorre a este autor 

martinicano, com seu olhar e perspicácia que contribuirão para analisar esse sujeito 

outsider, ou seja, o médico cubano, que através de sua presença em um espaço 

estabelecido acabou trazendo uma série de questões que estão presentes tanto no 

discurso das elites quanto nas estruturas sociais, capaz de refletir nas relações 

socioculturais, em que muitos privilégios são mantidos e conservados por quem ocupam 

os melhores espaços dentro da sociedade brasileira. 

Este autor que se encontra fora do eixo europeu, o qual sentiu na própria pele o 

que é ser negro e discriminado por seus iguais, imaginando ser tratado como tal, o que 

vai influenciar decisivamente em sua escrita, de modo a priorizar aspectos que envolvem 

o racismo e preconceito (FAUSTINO, 2013). E através de suas análises e abordagens 

que permeiam o colonialismo, tais como os elencados acima, é que permite trazer à tona 

e a base para colocar em evidência o outsider, de quem migra para um outro espaço 

desconhecido, e se vê diante de dificuldades, como a língua e as relações já 

consolidadas.E nesse contexto, Fanon possibilita ampliar e observar outros povos 

inferiorizados pela predominância mácula e cultural do branco: “não ignoramos, 

entretanto, que os mesmos comportamentos podem ser encontrados em meio a raça 

que foi colonizada” (FANON, 2008, p.40).  
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Neste contexto, a língua aparece como elemento importante, pois o cubano 

também se depara como ela. E a questão da linguagem envolve a inferiorização do negro 

discutida por Fanon (2008). Esse sujeito ao migrar para um outro espaço, depara-se com 

esse elemento, é como se assumisse uma cultura diferente da sua, e suportando o peso 

de uma outra civilização (FANON, 2008). Para Fanon (2008), a linguagem tem uma certa 

potência, sendo que “um homem que possui a linguagem, em contrapartida, o mundo 

que essa linguagem expressa e que lhe é implícito” (FANON, 2008, p.34). A posição do 

negro diante da linguagem é importante porque o processo de inferiorização, não 

somente do homem de cor, mas também de todo aquele que foi colonizado, passa pela 

interiorização da língua do colonizador. 

O pensamento de Fanon (20008) traz reflexões importantes que contribuem para 

analisar a condição do homem negro, um vez que desde o processo de colonização, 

incorporou-se vários mecanismos subjetivos, estereótipos, seja através da linguagem, 

do sotaque, e características físicas negativas construídos pelo branco europeu e que 

levaram o negro a se sentir inferior nos diversos aspectos culturais, políticos, sociais em 

que se encontra inserido (FANON, 2008). E nos diversos discursos analisados desde a 

chegada dos cubanos ao Brasil, houve a tentativa de inferioriza-los, principalmente 

através de alguns estereótipos. O seguinte trecho foi extraído da rede social facebook, 

trata-se da fala de uma jornalista que postou o seguinte comentário sobre os cubanos:  

“Me perdoa ser for preconceito, mas essas médicas cubanas tem uma 
cara de empregada doméstica. Será que são médicas mesmas???Afe, 
que terrível. Médico, geralmente, tem postura, tem cara de médico, se 
impõe pela aparência... coitada da nossa população. Será que eles 
entendem de dengue? E febre amarela? Deus proteja o nosso povo!14 

 

As expressões utilizadas no comentário acima evidenciam não somente o 

preconceito, mas demostra que para ser médica deve ter “aparência de médica”, isso 

reforça a ideia de que para ser médico no Brasil tem que vir de determinada classe, ter 

um padrão bem estabelecido, ou seja, ser principalmente branco (a). Além disso, há uma 

                                                           
14https://www.facebook.com/ 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT5: Migração e Pensamento Pós-Colonial 

42 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

clara discriminação com profissões de baixa remuneração e que não exigem tanta 

escolaridade, no caso em questão, as das empregadas domésticas. 

Nessa perspectiva de que há estereótipos definidos socialmente, sendo que, a 

jornalista ao dizer em sua conta no Facebook “essas médicas cubanas têm cara de 

empregada doméstica”15, evidencia não somente uma opinião de um sujeito isolado, mas 

demonstra uma fala impregnada nas relações sociais e de setores sociais bem definidos. 

Percebe-se que, a fala representa uma definição de posição de classes bastante 

consolidadas no Brasil, uma herança escravagista e colonial que perpassa gerações, e 

entra pelos estratos sociais, ganha corpo nas relações cotidianamente e é reproduzida, 

tanto consciente quanto inconscientemente. Trata-se de um modo de inferiorizar e 

estigmatizar as médicas cubanas, o que evidencia o racismo presente no discurso 

imputada a essas profissionais. 

3. A importância de Sayad para discussão da condição social do migrante  

Essas reflexões que envolvem a linguagem, racismo, estigmatização, 

inferiorização são importantes porque estão inseridas dentro do processo migratório que 

os médicos cubanos se encontram. Isto posto é que nesta perspectiva possibilita pensar 

nas reflexões de Abdelmalek Sayad.   

Na perspectiva do pensamento de Abdelmalek Sayad, o sujeito migra por 

determinadas questões como, por exemplo, étnicas, econômicas, sociais, devido às 

guerras (SAYAD, 2000). Migrar é universal, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, 

sendo que as migrações são distintas, de modo histórico ou sociológico, “nenhuma 

migração assemelha-se à outra” (SAYAD, 2000, p.10). E por mais que as pessoas 

migram por questões sociais, políticas ou econômicas, ou seja, relacionada às condições 

sociais que cada indivíduo estão sujeitos, isso implicará no mercado de trabalho. 

Essas discussões abrem espaço para aproximamos o pensamento de Sayad à 

condição do médico cubano, este que é visto também como um sujeito transitório com 

                                                           
15Idem 
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base na visão do autor acerca do migrante, e os lugares para onde migrou, no caso o 

Brasil, não sendo o lugar de origem, dotado de significados secundários, não há raízes 

(SAYAD, 2000). Apesar de que este espaço físico que o cubano se insere a partir da 

migração, torna-se metaforicamente um espaço social, dotado de relações presentes 

(SAYAD, 2000). 

Logo é visto como um ser provisório, transitório, de relações efêmeras, e como 

que não estabelecerá laços duradouros e coesos. E que tal condição marcará sua 

condição social dentro deste processo de migração. 

Há, neste contexto, aideia implícita daquele que vem como ser provisório, que 

vem ocupar um espaço historicamente estabelecido e dominado pelas classes médicas. 

Isso acaba também provocando a criação de uma certa instabilidade. Assim como os 

questionamentos quanto a sua qualificação; o problema da linguagem, e desse outsider 

que não é levado em conta seu passado, suas raízes e seu país de origem. Dada a ideia 

de quem vem roubar o emprego dos brasileiros como se observa a seguir. 

As expressões abaixo demostram de modo evidente que os médicos cubanos 

vieram roubar os empregos dos brasileiros “Favorecer os cubanos, esse programa foi 

criado claramente para isso, os médicos de outros países não se ver, apenas cubanos”16. 

Entretanto, a posição do Programa, incialmente foi contemplar os médicos brasileiros, só 

que por não conseguir preencher as vagas, principalmente em áreas bastante 

vulneráveis e com falta de assistência médica, houve a oferta para os cubanos. Assim, 

há uma tentativa de colocar o cubano em evidência, como se o Programa fosse criado 

para favorece-lo. 

O migrante vem para trabalhar nesse espaço, em que há um cooporativismo e 

aversão a presença desse sujeito. Trata-se de quem não aceita dividir o mesmo espaço, 

além de culpar o outro pela falta de emprego. No trecho abaixo, a ideia é de que o 

migrante estar roubando o emprego do brasileiro : “foi demitido hoje sem justa causa 

                                                           
16Idem 
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para dar vaga a um médico cubano”17. Nesse sentido, segundo Sayad (2000), a condição 

de migrante, que vai implicar no mercado de trabalho, a migração desses sujeitos 

também provoca certa instabilidade nos espaços estabelecidos, porque além do 

trabalho, são vistos, a princípio como suposta ameaça. 

A presença desse migrante nos espaços sociais brasileiros levou a pensar na ideia 

de instabilidade social, a partir de Sayad (1979), dentro das relações que se formam com 

a vinda desse outsider. Percebe-se que nos comentários apresentados nas falas 

analisadas, na visão deste autor, há uma maneira diferente de ver e tratar o migrante. E 

se seu passado não é reconhecido, quando olham para o outsider, neste caso o cubano, 

é visto apenas como algo pejorativo e repleto de negatividade. Que vem como ameaça 

aos empregos dos médicos brasileiros “governo pilantra porque não oferece condições 

de trabalho aos médicos brasileiros e oportunidade..”, conforme o que foi dito, e só de 

vir de Cuba, provoca aversão, preconceito e uso de expressões como “vermelhos de 

Cuba” “ditadura cubana”, remetendo ao comunismo. 

Essa questão que se discute da vinda do migrante como possível causador de 

uma certa instabilidade social diante de relações estabelecidas, baseadas nas reflexões 

de Sayad, está presente no imaginário brasileiro, principalmente das elites. 

Para Sayad (2000) a migração vai implicar no mercado de trabalho, e no caso 

do Programa Mais Médicos, migraram médicos de diversas nacionalidades, 

principalmente os cubanos. Estes interessam à discussão, já que estão no bojo dos 

noticiários e nas postagens e comentários das mídias sociais. O trabalho é a condição 

desse sujeito que migra, que ao pisar em solo estrangeiro, se torna um outsider. A 

desconfiança, a questão de lidar com a língua que é diferente da sua, os 

questionamentos da qualidade profissional: “Será que estará mais humanizado???? 

Será que estão realmente preparado para atender a nossa população??18  Vai dando 

elementos para construção desse outsider. 

                                                           
17Idem 
18Idem 



GT1 
– 2 a 

2 a 4 de outubro de 2018 | São Paulo -SP | GT5: Migração e Pensamento Pós-Colonial 

45 
 

                    20 ANOS DEPOIS: A CONTEMPORANEIDADE DO                                                        

PENSAMENTO DE ABDELMALEK SAYAD 

No comentário acima, na perspectiva do presente trabalho, este autor contribui 

para a possibilidade de pensar que a indagação da interlocutora se o cubano está mais 

humanizado, naquilo que este autor traz elementos que constituem no centro da 

migração. Deixa implícito que o outsider vem numa espécie de hierarquia social, mas de 

maneira inferior dentro desse processo, isso comprovado pela colocação “Será que 

estará mais humanizado???”. Seguido de outro comentário que interpela e põe em xeque 

o atendimento e qualidade de serviço a ser prestado. 

Os comentários se seguem, há uma interação entre duas interlocutoras que 

buscam um certo diálogo em defesa de seus argumentos. É nesse instante que a 

questão da língua entra em cena, há uma indagação tanto quanto o atendimento e o falar 

o português refinado, em que marca a inferiorização através da linguagem: “...foi super 

mal atendido por uma médica “estrangeira” ela nem sabia onde estava o prontuário de 

atendimento e nem falava o português direito...”19Esses são elementos abordados por 

Sayad (2000), mas que possibilita dialogar com Fanon (2008), uma vez que a linguagem 

é um mecanismo que inferioriza o outro nas relações sociais, estabelecendo uma 

hierarquização de quem expressa uma linguagem refinada. 

4. Considerações finais  

Esse texto procurou explorar como as questões racial e migratória, a partir dos 

médicos cubanos no Brasil. Em particular, através do discurso das mídias digitais, 

precisamente o Facebook.  

Fanon (2008), foi fundamental nessas análises, porque possibilitou compreender 

melhor como os mecanismos que inferiorizam os negros funcionam, buscam atingir sua 

imagem e desqualificá-lo, e que muitas vezes, são interiorizados, provocam uma noção 

negativa desses indivíduos. Além disso, passam a ser associado aos empregos 

subalternos, de baixa qualificação. É como se o negro, por ter tido uma posição social 

                                                           
19Idem 
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rebaixada no colonialismo e pós colonialismo, não tivesse condições intelectuais de 

exercer determinadas profissões, tais como a de médico. 

A condição social desse cubano que ao migrar ao Brasil, torna-se um outsider. 

O argelino Abdelmalek Sayad, importante pensador na temática acerca da migração, que 

facultou compreender as condições existentes em que o migrante esteve presente. Que 

como outsider, visto assim, a partir do que foi analisado, e não como um profissional 

médico, com formação e qualificação. Dotado de um passado, com suas origens, 

costumes e práticas, mas visto como um inferiorizado, provisório, e ameaçador. 

Dessa maneira, Sayad (1979; 2000) foi importante devido suas reflexões acerca 

da condição social do migrante, em que ajudou a construir a argumentação da questão 

migratória. O médico cubano, como foi exposto, ao migrar, torna-se um outsider, é visto 

como um certo temporal, provisório, em que sua história não é levada em conta, mas 

apenas para observar seus aspectos numa visão negativa de sua condição e origem. E 

também ao migrar, passa a ser levado em conta a partir desse momento, é como seu 

passado não fizesse sentido, nem sua condição de ser migrante.  

Palavras-chave: Migração; racismo; médicos cubanos; pós colonial 
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