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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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A importância dos imigrantes e seus descendentes as seleções de 

futebol da Europa 
 

Guilherme Silva Pires de Freitas1 

 

No último dia 15 de julho de 2018, a França derrotou a Croácia na final da Copa 

do Mundo e sagrou-se bicampeã mundial de futebol. Além do eficiente jogo coletivo, a 

seleção francesa entrou para a história por outro detalhe: seu vasto elenco multicultural. 

Afinal, dos 23 convocados pelo técnico Didier Deschamps, 21 deles tinham raízes 

estrangeiras. Porém, isso não foi uma exclusividade da França. Todas as outras 14 

seleções do continente também contavam com pelo menos um atleta de origem 

imigrante em seu plantel (Freitas, 2018). 

Um fato presente nas seleções nacionais desde a primeira Copa do Mundo, mas 

que acabou intensificado a partir de década de 1990 quando o futebol se tornou mais 

internacionalizado e após a sanção da Lei Bosman, que permitiu a livre circulação de 

jogadores oriundos de Estados-membros da União Europeia e comunitários pelo 

continente (Freitas, 2017). Neste breve estudo será apresentada a contribuição que 

esses imigrantes e seus descendentes de diferentes partes do mundo deram as seleções 

europeias nas Copas do Mundo de futebol. 

Ao longo da história das Copas os atletas imigrantes e descendentes foram em 

diversos momentos protagonistas e contribuíram para o sucesso em campo de suas 

seleções. Países como a França e Portugal, por exemplo, contam com os serviços 

desses jogadores há décadas, muito antes do atual futebol globalizado. Na Copa de 

1938, quando sediaram a competição, os franceses já tinham uma equipe multicultural 

vendo pela primeira vez um negro e um magrebino envergarem a camisa azul da seleção 

nacional (Freitas, 2017). 

                                                           
1 Mestre em Estudos Culturais pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH/USP). 
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O sucesso de Portugal no Mundial de 1966 deveu-se ao fato da espinha dorsal da 

equipe ter sido composta por imigrantes nascidos nas antigas colônias do país na África. 

Na época havia a política do lusotropicalismo e Eusebio, o grande craque daquele time, 

foi utilizado como instrumento político pela ditadura salazarista (Cardão, 2014). 

Outros países como Inglaterra, Holanda e Alemanha, por exemplo, demoraram 

mais tempo para integrar imigrantes e seus descendentes as suas seleções de futebol 

por diferentes motivos, desde preconceito étnico contra as minorias (Winner, 2010) até 

legislações de cidadania que impediam que atletas com esse perfil atuassem pelos 

selecionados nacionais (Freitas, 2017). 

Com o passar dos anos o perfil dos jogadores multiculturais foi mudando. Os 

atletas que nasciam em outro país e se naturalizavam, algo comum até o fim da década 

de 1990, diminuía. Crescia nas equipes o número de descendentes, nascidos dentro das 

fronteiras europeias. Mesmo sendo cidadãos europeus, ainda sofrem com comentários 

ofensivos, racistas e xenófobos por parte de torcedores. É comum um comportamento 

dúbio desses mesmos torcedores, que celebram os filhos de imigrantes nas vitórias e os 

criticam nas derrotas (Gastaut, 2008). 

Um fato muito comum no futebol francês, que também aconteceu com a geração 

de Zinedine Zidane. A equipe de vasto perfil multiétnico venceu a Copa do Mundo em 

1998 e a Eurocopa em 2000, sendo celebrada como um grande exemplo de integração. 

Porém, a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2002 e o tenso amistoso 

com a Argélia em 2001 (Gastaut, 2008) transformou os heróis em fracassados. Mais 

recentemente o neto de imigrantes turcos Mesut Ozil apontou racismo e xenofobia como 

uma das razões para se aposentar da seleção alemã mesmo tendo sido um dos 

destaques da equipe campeã mundial em 2014 (McKirdy; Young, 2018). 

Karin Benzema, atacante da seleção francesa e filho de imigrantes argelinos, 

disse certa vez que é aclamado como francês quando faz gols, mas que quando não 

marca é chamado de argelino (Barbier, 2013). Declaração similar a de Romelu Lukaku, 

maior artilheiro da seleção belga e filho de imigrantes congoleses em artigo publicado 
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pouco antes da Copa do Mundo de 2018 quando a Bélgica fez sua melhor campanha na 

história dos Mundiais (Lukaku, 2018). 

Atletas como Ozil, Benzema e Lukaku muitas vezes não tem receio de esconder 

suas identidades múltiplas pelo fato de sentirem-se orgulhosos de suas origens e 

pertencentes a diferentes culturas (Vermeulen, 2001; Hall, 2014). Como afirma Sayad 

(1998), muitos enxergam os imigrantes, neste caso os jogadores e suas famílias, como 

meros trabalhadores e uma força de trabalho provisório sem chances de obter sucesso. 

Os imigrantes e descendentes de argelinos e turcos formam grandes 

comunidades na França e Alemanha, respectivamente. Ambas inclusive contribuíram 

com a presença de atletas descendentes nas equipes que venceram as duas últimas 

edições da Copa do Mundo de futebol. Nos dois casos a imigração começou através do 

trabalho e foi aos poucos se tornando uma imigração de povoamento (Sayad, 1998). Os 

atletas de futebol são apenas reflexos dessas populações que compõe a sociedade 

desses dois países. 

A Europa soube se beneficiar da contribuição que os imigrantes deram as 

melhorias sociais e de condição de vida no continente ao longo dos séculos (Habermas, 

1998). No futebol essa cooperação não é diferente e será cada vez maior nos próximos 

anos visto o alto número de atletas com perfil multicultural integrando as seleções de 

base dos Estados do continente. 

O futebol, muitas vezes tido como um instrumento alienador ou como o ópio do 

povo (Da Matta, 1982), não vive em um universo à parte. A modalidade e o esporte em 

geral estão tão conectados a sociedade, quanto qualquer outro campo de pesquisa 

devido seu significado social (Elias; Dunning, 1992) e por também ser uma questão 

política, cultural, econômica e diplomática (Boniface, 1998). 

Neste breve estudo foi utilizado o pensamento de diversos autores das ciências 

humanas, sociais e do esporte, levantamentos estatísticos e narrativas de atletas para 

mostrar como os imigrantes e seus descendentes conseguem através do futebol na 
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Europa demonstrar a força do esporte como uma importante ferramenta de identidade, 

integração e manifestação cultural. 

Reforça-se ainda como objetivo desse trabalho enfatizar a importância dos 

imigrantes e seus descendentes para as seleções nacionais de futebol e para a história 

da Copa do Mundo, mostrando dessa forma o crescimento das equipes com este perfil 

e a questão da identidade através do esporte.  

Palavras-chave: imigração, esportes, identidade 
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Imigrantes como força de trabalho provisória:  

reflexos dessa representação sobre a prática de língua de  

imigrantes brasileiros nos Estados Unidos 
 

Rafael Barbosa Lucas2 

1. Introdução 

Conforme Sayad (1998), o imigrante pode ser definido como uma força de trabalho 

provisória, temporária e em trânsito. Essa maneira de conceber o imigrante, que não é 

de modo algum unilateral, constitui uma representação presente na percepção dos 

agentes políticos e da sociedade do país receptor, no modo de ver da comunidade de 

origem desse indivíduo, como compõe a perspectiva do próprio sujeito migrante. Tal 

provisoriedade, aponta o autor, consiste no próprio ser do imigrante, fazendo parte de 

sua constituição ainda que sua permanência no destino perdure por muitos anos; ou 

seja, ainda que o retorno não seja efetivado, a ideia de retornar não se aparta daqueles 

que emigram. 

Dessa forma, o caráter provisório desses sujeitos não se limitada um ciclo 

cronológico programado e fechado; ao contrário, a sua provisoriedade é entendida como 

algo intrínseco à condição de imigrante. Por outro lado, segundo Volochínov (2010), 

somos seres de signos, de modo que a própria consciência individual é sígnica e 

socioideológica, tendo na palavra concretizada a manifestação ideológica por 

excelência. Desse modo, se, por um lado, tem-se um sujeito constitutivamente provisório, 

por outro lado, esse mesmo sujeito é também social e de palavras, não podendo abster-

se dessa condição: independentemente do modo como faz uso da língua inglesa ou outra 

forma de língua. 

                                                           
2 Mestrado Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território, com ênfase em estudos discursivos da língua, 
território e migrações, pela Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, na condição de bolsista CAPES/UNIVALE. 
Graduação em Letras: Língua Portuguesa/Inglesa e suas respectivas literaturas, pela Universidade Vale do Rio Doce 
– UNIVALE, Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil. E-mail: rafaelb.lucas@hotmail.com 
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Dito isso, esta investigação tem como objetivo verificar se a condição do imigrante 

como força de trabalho provisória traz alguma influência sobre sua prática língua inglesa: 

seja no seu uso ou nas decisões tomadas em relação a buscas por desenvolvimento 

nessa língua. 

2. Metodologia 

Para alcançar o objetivo proposto nesta investigação, foram utilizadas 

informações da pesquisa Lingua(gem) e a territorialização de imigrantes brasileiros nos 

Estados Unidos, composta por entrevistas realizadas com 11 indivíduos. Na referida 

pesquisa, os entrevistados responderam a um roteiro de questões abertas, a partir das 

quais esses emigrantes brasileiros retornados contaram sobre suas experiências 

linguísticas. 

No que se refere às características dos sujeitos entrevistados, tratava-se de 

imigrantes brasileiros que partiram de Governador Valadares, Minas Gerais, para os 

EUA, retornando para a mesma cidade depois de algum período superior a um ano. Além 

disso, destacam-se outras características: 08 homens e 03 mulheres; com idade superior 

a dezoito anos; enquanto residentes nos EUA, trabalhadores em serviços que exigiam 

especialmente a força física; retornados à referida cidade a partir dos anos 2000; todos 

capazes de relatar sobre suas experiências com a língua. 

Para chegar a uma compreensão dos dados, utilizou-se o método de análise 

dialógica do discurso, que tem como base o dialogismo de Bakhtin e seu Círculo. Além 

dessa dimensão analítica, levou-se em consideração a ideia de imigrante defendida por 

Abdelmelek Sayad, especialmente no que se refere à condição do migrante como força 

de trabalho provisória. 

Embora Bakhtin e seu Círculo não tenham proposto um método sistemático de 

análise discursiva, é possível crer que o conjunto de suas ideias motiva o nascimento de 

uma análise/teoria do discurso. Nessa perspectiva analítica, em vez de um tratamento a 

partir de categorias fechadas em direção à análise do material, parte-se do conjunto de 

dados para a formulação de categorias (BRAIT, 2008).  
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Rohling (2014), na esteira de Brait (2008), argumenta que as categorias, 

observadas ou apreendidas no percurso da pesquisa, são configuradas a partir das 

relativas regularidades dos dados. Além disso, a autora ressalta que as categorias de 

uma pesquisa não podem ser reproduzidas rigidamente em outras, uma vez que o dado 

é sempre um discurso concreto e singular, proferido em um determinado espaço e tempo 

e por determinados interlocutores. 

Com base nessa orientação, bem como seguindo passos de outros trabalhos já 

realizados (LUCAS, 2017; LUCAS e SIQUEIRA, 2017; LUCAS e SIQUEIRA, 2018; 

LUCAS, 2018), o caminho usado teve a seguinte sequência: coleta de dados; 

organização das falas; comparação; observação das regularidades nas informações, em 

conformidade com os propósitos desta investigação. Depois dessas ações, as 

informações foram compreendidas mediante obras diversas que compõem o dialogismo 

bakhtiniano. 

3. Resultados e discussões 

Esta investigação, que teve como objetivo verificar se a condição do imigrante 

como força de trabalho provisória traz alguma influência sobre sua prática língua inglesa, 

consistiu em dar enfoque a uma questão no seio de uma investigação que teve objetivos 

próprios. Todavia, dada a possibilidade de respostas abertas, as informações colhidas 

foram bem diversificadas. Assim, sem qualquer pretensão de exaustividade, os dados 

deram suporte suficiente para alguma resposta em relação a essas duas dimensões 

elencadas: provisoriedade constitutiva do ser imigrante e prática de língua de imigrantes 

brasileiros. 

Conforme as informações colhidas, os 11 entrevistados, além de outras razões, 

foram com objetivo de melhorar a vida econômica. Quanto ao retorno, as motivações 

foram variadas: deportação, saudade da família, situação financeira negativa nos EUA, 

problemas de saúde, problema de saúde de familiar no Brasil, planos de estudar no 

Brasil, situações que se somam-se a uma multiplicidade de fatores. De todos os 

entrevistados, o que ficou mais tempo foi o Jorge, com estadia de 22 anos e 7 meses; o 
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que menos permaneceu nos EUA foi o entrevistado Marcone, que morou nos EUA por 

um ano e 2 meses. 

Quanto à preparação na língua inglesa antes da partida, 07 dos 11 entrevistados 

declararam não ter passado por cursos de língua inglesa. Dos 07 entrevistados, uma foi 

acompanhada dos pais ainda na infância. No tocante aos 04 que declararam ter tido 

preparação, um teve preparação por apenas três meses, revelando ter sido insuficiente; 

um teve preparação de dois anos; um outro declarou ter tido cursinho; e uma das 

entrevistas disse que cursava letras ao partir. 

No destino, os dados mudam um pouco em relação ao contato formal com a língua 

inglesa. Dos 11 sujeitos, apenas 03 não fez algum curso formal nos EUA. Desses 03, um 

afirma ter colocado em prática o que aprendeu de inglês no Brasil. Em relação aos 08 

que fizeram, destaca-se a entrevistada que foi acompanhada dos pais ainda criança, que 

estudou em escola regular nos EUA. 

Uma das entrevistadas, que não se preparou antes da partida, mas fez curso no 

EUA, possibilita uma primeira aproximação entre projeto migratório e prática de língua. 

Eles contrata o seu serviço e a coisas que eles prezam de você não é nem o seu 

idioma, é a sua honestidade [...]. Mas já tem aqueles que, quando eles percebem 

que você não domina [...] a língua, eles... tem uns que são... até xingam [...]. 

Falam que você que tá no país deles. E que você é que tem que aprender a falar 

a língua dele e não ele ficar dando jeitinho pra você entender o que que ele tá 

falando... né? (Neuza, 50 anos). 

Esse excerto, recortando inicialmente uma de suas dimensões, revela algo 

presente em todos os relatos: ainda que associados a outros fatores, não é possível 

dissociar migração e trabalho. Conforme Sayad (2000), a razão de ser do imigrante é 

justamente o trabalho, nela contendo toda a inteligência do fenômeno migratório. Ao 

buscarem praticar a língua, seja em momento prévio à partida, seja no destino, o trabalho 

gera alguma motivação que deve ser considerada. 

As duas facetas elencadas podem são aglutinadas na fala de um dos 

entrevistados: “Os dois jogam junto, né [língua e trabalho], porque se cê tiver uma boa 
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expressão, o mercado fácil abrir pra você, né? cê saber falar um pouco inglês [...] 

(Douglas, 40 anos). O entrevistado citado não é o único argumentar sobre essa relação. 

[...]. Ah, é... uma coisa puxa a outra [língua e trabalho]. Porque [...], se você tem 

uma... quanto mais fluência em inglês você tem, cê vai... automaticamente se 

comunicar mais [...] e melhor com as pessoas. Isso pode te trazer oportunidade 

também... [...] de melhor trabalho (Henrique, 43 anos). 

De forma bem marcante, a condição do imigrante como força de trabalho 

provisória perpassa todo o processo migratório, refletindo diretamente na experiência 

linguística do sujeito. Isso pode ser visto desde o momento que antecede a emigação, 

em que a atenção e o preparo para um trabalho que se prevê por tempo limitado, além 

de outros fatores, ofuscam as preocupações do sujeito com a preparação formal na 

língua oficial do país almejado. 

No destino, parte de principal interesse nesta investigação, práticas de formas de 

língua emergentes, em combinações verbais e não verbais, podem ser inevitáveis no 

contexto de trabalho voltado para o imigrante. Nesse espaço, propício para encontros 

étnicos diversos, a prática de língua pode ganhar formas constitutivamente múltiplas, 

com aparências que podem ser compreendidas por meio do conceito bakhtiniano de 

heteroglossia. 

4. Conclusões 

Em suma, nos preparativos para a emigração, no destino e no retorno —efetivado 

ou apenas planejado— é notável a influência dessa ideia de força de trabalho provisória 

na prática de língua desses que migram. 

 

Palavras-chave: migração; retorno; língua; dialogismo. 
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O músico e seu trabalho inscrito nos paradoxos da imigração 
 

Liliana Rolfsen Petrilli Segnini3 

 

O objetivo deste texto é analisar as condições de trabalho vividas por músicos 

altamente qualificados que imigraram do Leste europeu, especialmente da Rússia, 

Bulgária e Romênia, para o Brasil, após a década de 1990, período da desconstrução 

política da União das Repúblicas Socialistas Soviética. Para tanto, é realizado um duplo 

movimento: em primeiro lugar, a partir de três fontes de pesquisa que articulam dados 

quantitativos e qualitativos (dados institucionais que informam o mercado de trabalho do 

músico no Brasil, entrevistas e caderno de campo) analisar os argumentos que informam 

a passagem de um país ao outro. Em segundo lugar, evidenciar o cotidiano de trabalho 

descrito pelos músicos e musicistas no Brasil, tanto nos países de origem como no de 

destino, destacando os direitos sociais e políticos vinculados ao trabalho e a articulação 

entre divisão social e sexual do trabalho.  

A contribuição do referencial teórico desenvolvido pelo sociólogo argelino 

Abdelmalek Sayad (1998) é de fundamental importância para recuperar a problemática 

do trabalho no contexto da imigração, assim como, a questão das implicações de um 

grupo social altamente qualificado no processo de deslocamento do país de origem em 

direção ao país de acolhimento. Os depoimentos que resultam das entrevistas reafirmam 

a análise elaborada por Sayad na construção dos paradoxos da imigração: duas 

dimensões do mesmo fenômeno não podem ser separadas e muito menos 

compreendidas de forma autônoma. Assim, por um lado, é necessário compreender as 

condições vividas em seus países de origem e, por outro lado, analisar as condições 

concretas de trabalho e suas implicações políticas, econômicas e sociais no país de 

chegada ou de acolhimento. O autor considera que o trabalho é central nessa questão, 

e acrescento também a consubstancialidade das relações sociais de classe, de gênero 

                                                           
3 Professora Titular da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). E-mail: lilianaseg@uol.com.br 
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e de raça/etnias. Quem parte e quem chega é o mesmo trabalhador (músico, nesta 

análise) o mesmo sujeito que ora é um emigrante, ora é um imigrante. “Afinal, o que é 

um imigrante?”, indaga Sayad. E ele mesmo responde reafirmando a centralidade do 

trabalho: “um imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma força de trabalho 

provisória, temporária, em trânsito” (SAYAD, 1998, p. 54). 

Na contradição constituinte da condição migratória, nomeada como paradoxo pelo 

autor citado, inscrevem-se o Estado e suas regras jurídicas (nas duas pontas do 

processo migratório); o próprio imigrante; a sociedade de origem e a sociedade de 

destino. O paradoxo inscreve-se nas múltiplas possibilidades de compreensão dessa 

condição, sem que nenhuma delas possa ser negligenciada. Assim, os imigrantes que 

se veem e se representam como provisórios; as comunidades de origem que os veem 

como temporariamente ausentes, mas que um dia retornarão; a sociedade de imigração, 

com a colaboração do Estado, os definem como trabalhador e outorgam o direito de 

permanência por meio de um estatuto e de um visto de trabalho. O músico é um 

trabalhador que desenvolve uma atividade que implica um intenso engajamento 

frequentemente analisado na perspectiva da sua performance ou obra, resultantes de 

processos de trabalho que possibilitam a interpretação e a criação. Raramente são 

privilegiadas as relações de trabalho implícitas nesse processo. Revela-se a obra, mas 

o trabalho que a elabora é quase sempre silenciado ou, pior ainda, ofuscado por 

idealizações. O objetivo desta análise é evidenciá-lo considerando as referências 

teóricas e metodológicas propostas por Sayad (op.cit.). 
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Imigração e religião: um olhar histórico-sociológico sobre o processo 

migratório dos grupos alemães e descendentes envolvidos na 

formação do Sínodo Evangélico Luterano do Brasil no Estado do 

Paraná 
 

Wanderley Maycon Lange4 

1. Introdução  

Este trabalho busca articular a relação entre as categorias conceituais analíticas 

de “imigração” e “religião” numa perspectiva histórico-sociológica com vistas à 

compreensão do processo de formação institucional das primeiras comunidades 

luteranas pertencentes ao Sínodo Evangélico Luterano do Brasil (atual Igreja Evangélica 

Luterana do Brasil) na então província paranaense. Os documentos oficiais eclesiásticos 

apontam que a atuação pioneira deste Sínodo no estado do Paraná ocorreu inicialmente 

nas cidades de Cruz Machado (1921), Bom Jardim do Sul, ex Bitú-Mirim (1941), Palmeira 

(1942), Imbituva, ex Cupim (1943), estendendo-se posteriormente a Curitiba (1950). 

Neste sentido, o objetivo central pretende tecer uma reflexão acerca das 

categorias analíticas (heurísticas) de “estrangeiro” e “religioso” no contexto acima 

descrito de maneira que propicie um olhar histórico-sociológico crítico das formas de 

socialização, tensões e conflitos étnico-religiosos dos imigrantes alemães e seus 

descendentes na formação do Sínodo Evangélico Luterano do Brasil no Estado do 

Paraná. 

A abordagem “tradicional” de classificação das migrações comumente distingue 

as terminologias de uma perspectiva linguística, simples e prática, da seguinte maneira: 

1) “emigração” diz respeito à “saída”, seja ela espontânea ou forçada de um localidade 

para viver em outra, provisória ou definitivamente; 2) “migração” se refere ao movimento 

de entrada ou saída de indivíduos de países diferentes ou dentro do mesmo país, por 

exemplo de um estado ou cidade para outra sob a mesma jurisdição geográfica nos 

                                                           
4 Doutorando em Sociologia na Universidade Federal do Paraná (2018-2022) em Curitiba PR - Bolsista da CAPES. 
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âmbitos municipal, estadual, regional ou federativo; e 3) o termo “imigração” corresponde 

à entrada de “estrangeiros” num determinado país ou outra localidade qualquer dentro 

do seu próprio país que não seja de sua origem. Numa outra possível variante, costuma-

se distinguir “imigração” (internacional), logo “estrangeiros”, de “migração” (interna) como 

critério classificatório dos deslocamentos populacionais. Para além destas 

categorizações comuns, podemos dizer que as migrações são fenômenos sociais. 

(NADALIN, 2001, p. 9) 

Desenvolveu-se, na década de 1940, a tese de que o movimento migratório ocorre 

da interação de fatores de atração e repulsão. Esta tese, desenvolvida especialmente 

por H. Jerôme (1947), argumentava que a imigração não ocorre tão somente pelo 

processo decisório de abandonar a pátria de origem, mas também pela imposição 

simultânea de, pelo menos, duas condições: 1) que as condições internas do país de 

origem se tornem intoleráveis ou que elas se apresentem como tal para o 

“potencial“ imigrante; 2) que o pretendido país possa lhe trazer uma perspectiva positiva 

como resposta à situação precária do possível imigrante, concedendo-lhe assim, a 

possibilidade de recomeçar a vida com chances e possibilidades de obter o que lhe foi 

negado em seu próprio país. 

Ao tratar sobre o cristianismo no Brasil, especialmente o protestantismo luterano, 

Martin Dreher ressaltou que “desde meados do século XIX a questão migratória […] vai 

ter também consideráveis consequências para a vida da igreja no país.” (DREHER, 1993, 

p. 7) 

2. Metodologia  

A metodologia de pesquisa científica proposta é oriunda da Sociologia com 

abordagens “interdisciplinares” com outras áreas do conhecimento como a História, a 

Antropologia, a Ciência Política, a Filosofia, a Teologia, a Psicologia (Social), entre 

outras. A pesquisa se constitui majoritária e essencialmente como qualitativa, com 

elementos de análise quantitativos. Busco explorar a condição de “estrangeiro” e 

“religioso” dos imigrantes alemães luteranos e seus respectivos descendentes com vistas 
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à compreensão sociológica deste fenômeno. Para tanto, a coleta de dados empíricos 

referente ao campo de estudos empreendidos tem por base e como ponto de partida 

tanto a “Sociologia da Imigração” como a “Sociologia da Religião”. Os dados coletados 

se configuram em conteúdo denso para a devida análise do fenômeno migratório e 

religioso e do problema identitário colocado. Para tal, utilizo-me da quantificação e 

amostra dos dados migratórios e eclesiásticos; do levantamento bibliográfico dos 

conceitos emergentes; do levantamento de documentos e fontes historiográficas; de 

entrevistas realizadas (e transcritas) com os atores sociais envolvidos neste processo 

específico; análise de conteúdo discursivo; cruzamento de dados dos dados empíricos 

coletados com o respectivo aporte teórico. 

Em todo procedimento metodológico aqui descrito, destaco algumas fontes de 

pesquisa relevantes que constituem o corpus documental para este trabalho: 1) os 

escritos: livros e ensaios de Georg Simmel, (publicações) de pensadores da temática 

como de Abdelmalek Sayad, entre outros e outras; 2) produções bibliográficas de 

cientistas sociais, da religião, historiadores; produções discursivas de diletantes, 

memorialistas, pastores e membros (líderes) eclesiásticos, que discorrem sobre os fatos 

ocorridos, pessoas e instituições; 3) arquivos, memórias, publicações (atas, revistas, 

jornais, livros, fotos, relatos, depoimentos sobre o fenômeno abordado em questão; 4) 

utilização de acervos documentais como atas das Comunidades envolvidas, do(s) 

Sínodo(s), cartas, relatórios, imagens/fotografias, mapas, entre outros; 5) Destaco aqui 

os periódicos “nacionais” luteranos Kirchenblatt (Folha da Igreja), Revista “Mensageiro 

Luterano” (revista oficial da IELB); 6) Documentos e dossiês da Delegacia de Ordem 

Política e Social (DOPS). 

3. Resultados e discussão  

Este processo de constituição sinodal foi gerado por paradoxos, tensões e 

conflitos étnico-religiosos identitários. Veio da iniciativa dos imigrantes alemães e seus 

descendentes com vistas à sua respectiva “integração” na sociedade receptora e 

atendimento eclesiástico para o exercício de sua fé cristã. Trata-se de uma análise sobre 
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a imigração em seus múltiplos aspectos que traz consigo a investigação das trajetórias 

e dos sentidos empregados por estes imigrantes e descendentes, suas novas formas de 

vivência e cidadania, processos de assimilação, aculturação, hibridização, oriundos da 

integração e exclusão social. Tais atribuições possuem desdobramentos que abordam a 

condição do “imigrante” e suas implicações que emergiram do “processo migratório” 

articulados com a ideia do “religioso”, da “religião”, da “pessoa religiosa” e sua respectiva 

“religiosidade” imbricados neste processo. Ambos os conceitos trazem consigo 

expressões historiográficas e sua dimensão na forma social. Esta investigação científica 

está situada no campo teórico da Sociologia da Imigração e da Religião. 

O aporte teórico-metodológico para a análise deste “fato social completo” (ou 

“processo total”) traz contribuições reflexivas significativas, de caráter epistemológico e 

metodológico, de autores referenciais como Abdelmalek Sayad, Hannah Arendt, Pierre 

Bourdieu, Denys Cuche, Stuart Hall, Georg Simmel, entre outros como Max Weber e 

Émile Durkheim. A relação entre migração e religião na perspectiva sociológica se 

caracterizou como um fenômeno moderno/contemporâneo de análise que trouxe consigo 

uma série de questões religiosas complexas nos debates sociopolíticos nacionais e 

internacionais. Esta complexidade apontou para certos limites intrínsecos ao processo 

de se compreender determinadas dinâmicas sociais sem considerar a questão religiosa. 

Neste sentido, começou-se a buscar os nexos entre religião e mobilidade humana, 

identidade, sociabilidades, interação social, cultural e político, em processos de 

assimilação, aculturação, hibridização (integração social) e suas mútuas influências do 

tipo: como as religiões interferem nos processos migratórios e, ao mesmo tempo, como 

os deslocamentos humanos interagem com a religiosidade dos migrantes e na 

estruturação das instituições religiosas. 

Segundo Cristina Murachco (1998), para Sayad, abordar imigração da perspectiva 

da sociedade receptora, cuja atenção é concedida às pessoas somente quando estas se 

“constituem um problema”, encobre as causas e motivos que definiram suas saídas, com 

suas respectivas diversidades, tanto de origens como das trajetórias. Os imigrantes são 

estabelecidos como força de trabalho. Isso traz implicações de inúmeras ordens. Passa 
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a ser considerado um “problema” para a sociedade receptora. Sua situação é 

circunstancial e provisória. Para além disso, o (e)migrante, que saiu e se estabeleceu 

numa terra que lhe é estranha, produz uma situação identitária paradoxal, pois ambas 

as condições constituem uma mesma unidade coexistem na mesma pessoa. Possui uma 

história peculiar de vida, uma trajetória, uma biografia própria, uma representação de 

mundo diante da alteridade, uma reflexividade. Entre sua condição de cidadania e 

estrangeirismo, este (e)(i)migrante está situado num dilema identitário fronteiriço entre o 

ser e o não ser social. Abdelmalek Sayad nos conduz à reflexão desta dupla dimensão 

que é, por sua vez, coletiva e, ao mesmo tempo, individual. 

Já Georg Simmel abordou os novos “comportamentos sociais” entre os 

estrangeiros (imigrantes), que estavam divididos entre duas culturas e espaços. Tais 

comportamentos surgiram das novas condições e contextos para seu estabelecimento 

na sociedade receptora. A produção das suas novas formas de socialização emergiu de 

tensões que “coabitaram” nos contatos étnicos e culturais (religiosos).  

4. Conclusões  

O plano conceitual sobre religião aqui abordada está embasado no pensamento 

de Émile Durkheim que compreende a religião como um sistema solidário de crenças e 

práticas relativas às coisas sagradas reunidos numa mesma comunidade moral, a 

“igreja”, pois todos partilham dos mesmos preceitos.  

O conceito simmeliano de fé evidencia um fenômeno sociológico: a fé religiosa em 

si, nos outros e em Deus é o nexo que consolida as relações sociais, seja para 

discordâncias ou mesmo até de oposição ao(s) outro(s). Configura-se num dos 

construtos sociais mais remotos e funcionais marcado pela coesão da sociedade. 

Palavras-chave: Imigração,  Religião, Luteranismo, Sociologia 
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Relações matrimoniais em famílias de imigrantes: um balanço sobre a 

produção acadêmica nacional 
 

Vitor Matheus Oliveira de Menezes5 

1. Introdução 

Em A imigração: ou os paradoxos da alteridade, Sayad (1998, p. 27) lamenta 

não ter contemplado “a reestruturação das relações internas da família num contexto de 

imigração”, concebidas a partir dos vínculos conjugais e de filiação, bem como por meio 

das posições sexuais e etárias. Em um mergulho neste interesse não concretizado do 

autor, este trabalho visa recuperar a produção científica brasileira acerca das relações 

matrimoniais em famílias de imigrantes. Nesse percurso, ganham importância os vetores 

de transformação ou manutenção dos sentimentos familiares de pertencimento e 

continuidade.  

2. A década de 1990  

Como nos fala Gregori (2006), foi a partir da década de 1990 que a produção 

científica brasileira passou a mirar a caracterização das famílias de imigrantes. Através 

da comparação entre os diferentes grupos étnicos, foram averiguadas suas 

discrepâncias em relação ao que se esperaria de um padrão “nacional”, bem como as 

mudanças observadas entre as gerações e as disparidades das experiências migratórias 

masculinas e femininas.  

Expoente desta perspectiva, Bassanezi (1999) observou, na data de seus 

escritos, a insuficiência de estudos que recuperassem a atuação das unidades familiares 

nas diferentes etapas do processo migratório. Para isso, a autora se dedicou ao período 

que abarca o final do século XIX até o início do século XX, marcado por subsídios 

governamentais para o deslocamento de famílias de imigrantes, direcionadas à produção 

de café pelo regime de colonato. Além de apontar os fatores que influenciavam a decisão 

                                                           
5 Doutorando em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP). 
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familiar pela emigração, em uma partida conjunta ou de forma fragmentada6, Bassanezi 

(1999) ressaltou as características das famílias recém-chegadas, levando em conta os 

diferentes montantes de recursos e a configuração dos arranjos familiares. 

Gradativamente integradas às sociedades receptoras, parte considerável das famílias 

expressavam mudanças em suas composições internas, especialmente a partir das 

taxas de fecundidade e dos indicadores de endogamia matrimonial.  

Outro bom exemplo deste esforço condiz com o estudo de Fausto (1998), 

dedicado a uma descrição da vida privada dos imigrantes. Em sua investigação, o autor 

observou o impacto dos deslocamentos internacionais nos processos de continuidade e 

ruptura das relações familiares, da mesma forma que conferiu ênfase aos repertórios 

utilizados para a manutenção e reconfiguração das redes de parentesco. Ademais, 

Fausto (1998) destacou a relevância das alianças matrimoniais para a ascensão 

socioeconômica de imigrantes, empreendimento dado a cabo pela absorção de parentes 

“distantes” e de casamentos com elites locais. É possível notar em seus escritos, ainda, 

a identificação de fortes conflitos intergeracionais, intensificados pelas experiências 

juvenis em instituições educativas, entendidas como alheias às regras específicas dos 

grupos étnicos (FAUSTO, 1998).  

Contudo, na perspectiva de Gregori (2006), a abordagem de Fausto não avançou 

em uma análise socioantropológica dos padrões de conjugalidade e parentalidade, 

reduzindo-se à evocação das práticas e condutas entendidas como típicas em certas 

unidades culturais. Notadamente, esta crítica se expande à produção científica da época, 

pautada sobremaneira na análise dos indicadores demográficos nas gerações pós-

imigração, tal como na relevante investigação de Andreazza e Nadalin (1994).  

3. Contribuições mais recentes 

Visando suprir justamente essa lacuna analítica, e ao endossar a tese de que o 

vínculo entre esfera familiar e imigração assume recorrentemente um caráter superficial 

                                                           
6 A partir da “carta de chamada de parentes”, utilizada pelos imigrantes, com apoio do Estado, para trazer ao Brasil 
parentes que ainda residiam nos países de origem (BASSANEZI, 1999).  
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na literatura especializada, Truzzi (2008a) se debruçou sobre a família árabe muçulmana 

em São Paulo. De maneira sintética, o autor investigou o papel da rede mais extensa na 

definição e organização dos casamentos, bem como atentou para o caráter patriarcal 

das relações conjugais e de filiação. Com igual relevância, entram em cena algumas 

tendências na transformação das famílias, especialmente de cunho intergeracional, 

capazes de fomentar mudanças nos padrões familiares ortodoxos, fundados em 

casamentos endogâmicos (TRUZZI, 2008a). Como saldo, a partir de uma abordagem 

mais circunscrita, o autor endossou a crítica ao conceito de “assimilação”, pautado em 

uma experiência linear de desaparecimento das tradições e posterior integração total na 

sociedade receptora. Desse modo, ao evidenciar o conceito de etnicidade, o autor 

problematizou a forma com que certos valores e instituições de caráter étnico seriam 

enfraquecidos ou ressignificados a partir do contato com um novo ambiente, muito 

embora determinados “critérios de distintividade” sejam mantidos na definição da 

identidade do grupo (TRUZZI, 2008a).  

Também investigando famílias de ascendência árabe residentes no Brasil, 

Jardim e Peters (2005) empreenderam um estudo a respeito dos casamentos de 

imigrantes palestinos na região Sul do país. Inicialmente, os autores enxergam as 

estratégias matrimoniais enquanto submetidas a um conjunto de intermediários 

familiares, fator que evidencia o casamento enquanto uma prática voltada ao 

amortecimento de conflitos. Logo, como dizem Jardim e Peters (2005), as famílias se 

esforçam para que as pressões no arranjo dos casamentos, seguindo uma linha 

geracional horizontal (irmãos frente a irmãs) e descendente (pais e mães frente a filhos 

e filhas), sejam convertidas em disposições afetivas capazes de evitar a ruptura de 

vínculos. Com isso, objetiva-se o fortalecimento de solidariedades intra-familiares, 

especialmente dentro de uma mesma geração, a partir do casamento entre primos7. Já 

em trabalho mais recente, Jardim (2009) destacou o papel das mulheres na comunicação 

                                                           
7 Em complemento, Jardim e Peters (2005) descortinam os interstícios do ritual matrimonial, desde os bastidores 
da escolha dos cônjuges até a festa final, na qual são estabelecidas sociabilidades específicas entre as famílias e as 
redes que as englobam (JARDIM; PETERS, 2005). 
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entre parentes no Chuí (RS), fundamentalmente através do exercício de mediações no 

casamento de jovens e no fluxo de informações na “família espalhada”, rede 

transnacional resultante da diáspora palestina. 

Seguindo linha semelhante, Blay (2009) investigou a chegada e a consolidação 

de judeus em São Paulo entre os anos de 1890 e 1940. Fazendo uso das histórias de 

vida, as escolhas matrimoniais ocupam lugar de destaque em seus escritos, voltadas à 

manutenção da comunidade judaica e à efetivação de casamentos endogâmicos, 

privilegiando-se o vínculo entre indivíduos com a mesma origem nacional. Segundo a 

autora, tais escolhas garantiriam a união de companheiros com padrões de 

comportamento semelhantes, em uma busca por conservar formas específicas de 

organização do domicílio, de criação dos filhos, de costumes alimentares e do 

cumprimento de regras religiosas. Não raras as vezes, os arranjos matrimoniais eram 

feitos por intermediários remunerados (schatern) e assumiam um caráter transnacional, 

abarcando judeus residentes fora do Brasil (BLAY, 2009).  

Por sua vez, Andreazza (2008) averiguou, em uma intersecção entre história e 

demografia, a composição doméstica e a transmissão patrimonial em famílias de 

imigrantes ucranianos, abarcando o meio rural da região Sul entre os anos de 1895 a 

1995. Dentre os aspectos abordados, merecem realce a patrilocalidade e a existência de 

um intenso circuito de reciprocidades que sustentava a sucessão hereditária, direcionada 

ao ultimogênito. Além disso, cabe demarcar uma forte endogamia de grupo mantida até 

a década de 1980, fator que terminava por propiciar o convívio intergeracional domiciliar. 

Se nos estudos anteriores chamam atenção os repertórios utilizados pelas 

famílias para conservar seus arranjos internos, mesmo que sujeitos a adaptações no 

momento pós-imigração, outros autores dedicaram-se diretamente aos processos de 

transformação das unidades familiares. Debiaggi (2003), por exemplo, analisou as 

mudanças nas relações maritais em casais brasileiros residentes em Boston (EUA). A 

autora observou como os papéis sexuais tradicionais são contrariados por um contexto 

entendido como mais igualitário, o que se complementa à necessidade de inserção 

laboral feminina em decorrência das novas despesas no país receptor. Esta dupla 
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influência converge, segue Debiaggi (2003), para uma redefinição da divisão sexual do 

trabalho, o que por vezes é sucedida, em decorrência da autonomização feminina e da 

inadequação masculina às novas expectativas das mulheres, por conflitos e divórcios.  

Já Kosminsky (2004) assumiu como objeto de investigação as famílias judias em 

São Paulo e em Nova York. Advindas da Europa Oriental no início do século XX, tais 

famílias são acessadas por meio dos discursos das mulheres de segunda geração, 

empreitada que evidencia dois vetores de mudanças. Em primeiro lugar, verifica-se uma 

transformação da própria unidade familiar, levando em conta a abertura dos imigrantes 

para o aprendizado de novos valores e padrões de comportamento. Isso pôde ser 

observado com maior nitidez nas famílias judias residentes em Nova York, nas quais 

foram enfraquecidas as intervenções familiares nas escolhas matrimoniais, enquanto 

que em São Paulo emergiu um fortalecimento dos critérios educativos para a aprovação 

de cônjuges pelas famílias (KOSMINSKY, 2004). E em segundo lugar, foi possível notar 

mudanças decorrentes da sucessão geracional, capazes de redefinir o conteúdo da 

transmissão cultural na esfera familiar. Como exemplo deste último aspecto, Kosminsky 

(2004) atentou para a obstrução familiar ao engajamento feminino em instituições 

educativas, principalmente nos dados relativos à capital paulista, fenômeno confrontado 

pela tentativa das jovens de contornar as expectativas e imposições familiares. 

Contribuindo para essa perspectiva, Monsma, Truzzi e Villas Bôas (2004) 

analisaram os matrimônios entre italianos e brasileiros no oeste paulista, em particular 

no ínterim que abrange os anos de 1890 e 1914. Tratando de um agrupamento 

inicialmente caracterizado por casamentos endogâmicos, os autores investigaram casos 

nos quais jovens imigrantes se contrapunham à censura e à proibição do grupo étnico. 

Para isso, Monsma, Truzzi e Villas Bôas (2004) utilizaram como fontes de dados as 

habilitações de casamento e processos criminais por “defloramento”, ou seja, a perda da 

virgindade feminina anteriormente ao vínculo conjugal. Em linhas gerais, os autores 

trataram da linha de frente da integração italiana à sociedade brasileira, em um contexto 

sujeito a um forte controle familiar das escolhas matrimoniais e marcado por uma tensão 
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resultante da sucessão geracional pós-imigração (MONSMA; TRUZZI; VILLAS BÔAS, 

2004). 

Debruçadas sobre um novo aspecto do tema, outras propostas observaram as 

estratégias migratórias implementadas pelas famílias, levando em conta a formação de 

amplas redes que integram indivíduos nos territórios de origem e de destino, submetidos, 

portanto, às expectativas do grupo e à circulação de recursos. Como apontado por 

Vendrame (2010), tal ótica tende a evidenciar os repertórios voltados ao deslocamento, 

ao fluxo de auxílios materiais, à atração de parentes e à inserção, tanto profissional 

quanto espacial, nas sociedades receptoras.  

Partindo dessa perspectiva, Dias (2006) se dedicou ao estudo da emigração 

cabo verdiana, indagando sobretudo a elaboração de projetos familiares migratórios, 

fundados na distribuição de papéis pelos recortes de gênero e geração. Em seus 

escritos, a autora ressaltou o casamento como um possível potencializador do 

deslocamento masculino, levando em conta a busca pela provisão financeira em um 

contexto de baixa oferta laboral. De maneira análoga, a gestão da unidade doméstica 

originária é demarcada como uma incumbência feminina, dada a cabo por mães e avós 

(DIAS, 2006). E ainda, Dias (2006) informa que as estratégias matrimoniais estão 

plenamente ajustadas aos fluxos migratórios, tendo em vista o prestígio dado aos 

emigrantes bem-sucedidos que retornam a Cabo Verde, entendidos pelas famílias 

maternas como parceiros preferenciais nos casamentos. 

De maneira complementar, algumas pesquisas, como a de Truzzi (2008b), 

descortinaram o financiamento familiar dos fluxos migratórios, bem como a definição dos 

membros tidos como aptos ao deslocamento. Por um lado, estas escolhas podem lançar 

“pioneiros” aos territórios de destino, capazes de facilitar a chegada futura de outros 

membros da rede. Por outro, em decorrência de ciclos familiares favoráveis, 

caracterizados pela existência de filhos em idade ativa, a estratégia migratória 

comumente ajusta-se ao deslocamento completo da unidade doméstica (TRUZZI, 
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2008b)8. Logo, os fluxos migratórios revelam como redes de parentesco assumem 

paulatinamente um caráter transnacional, em uma contínua busca por ampliar as 

oportunidades e recursos entendidos como alcançáveis.  

4. Considerações finais 

A respeito do levantamento no âmbito nacional, tanto os estudos que tratam da 

conservação das relações conjugais, quanto os que enfatizam as transformações em um 

período cronológico, buscaram traçar padrões matrimoniais apreensíveis pela 

investigação científica. Assim, são comuns as análises que centram esforços em um 

determinado grupo étnico, circunscrito a um território, no qual indivíduos revelam um 

conjunto de experiências compartilhadas. Estas podem tender ao enfraquecimento e a 

uma maior pluralidade, ou ao fortalecimento e a uma maior homogeneização, merecendo 

atenção certos eventos, como a passagem para a idade adulta e os preparativos para a 

festa de casamento, que emergem como arenas de negociação e de conflito entre as 

gerações. Por seu turno, o estudo das estratégias migratórias permite a apreensão de 

amplas redes transnacionais de parentesco, pelas quais circulam recursos e pessoas 

entre os países de origem e de destino. 
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