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Resumo

Na contemporaneidade, o atual modelo produtivo flexibilizou as relações de trabalho e as
oportunidades  de  escolaridade.  Tendo  assim,  abalado  as  antigas  estruturas  sociais  e
econômicas que outrora tendiam a serem rígidas a um único nicho financeiro que evoluiu para
a  dinamicidade  veloz  de  um  espaço  globalizado.  Dessa  maneira  os  trabalhadores
transformaram-se em migrantes que assim como os capitais e as mercadorias forma fluxos
que se deslocam entre os espaços sociais e em múltiplas configurações culturais redefinem as
linhas  das  estratificações  socioeconômicas  em razão  da  mobilidade  social  e  por  meio  de
trajetórias.  As  desigualdades de oportunidade perante o ensino quando relativas a origem
geográfica e social constituem parte dos elementos formadores dos processos identitários. O
objetivo  geral  desse  estudo  é  empreender  uma  análise  sociológica  sobre  os  saberes  dos
funcionários e suas relações com o posicionamento de funcionários no interior das hierarquias
funcionais Unidade Operacional Taquarí-vassouras (UOTV) da Vale Fertilizantes em Sergipe
a partir de sua origem geográfica e do nível de escolaridade. 

Palavras-chave:  Processos  identitários,  Trabalhadores  migrantes,  Desigualdade  das
oportunidades, Mobilidade social, Vale Fertilizantes, UOTV.



Abstract

In  contemporary  times,  the  current  production  model  more  flexible  labor  relations  and
educational opportunities.  Having thus shaken the old social  and economic structures that
once tended to be rigid to a single financial niche that has evolved into the fast dynamics of a
globalized space.  Thus workers have become migrants as  well  as the fashion capital  and
goods flows moving between social spaces and multi-cultural settings redefine the lines of
socioeconomic stratification because social mobility and through trajectories. Inequalities of
opportunity before the school when on the geographical and social background are part of the
formative elements of identity processes. The overall objective of this study is to undertake a
sociological analysis of the knowledge of the staff and their relationships with the placement
of employees within the functional hierarchies Taquarí-Vassouras (UOTV) of Vale Fertilizers
Sergipe Operating Unit from its geographical origin and level schooling.

Keywords  :  Identities  processes  ,  Migrant  Workers  ,  Inequality  of  opportunities  ,  social
mobility , Vale Fertilizantes, UOTV .
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo compreender como a origem geográfica e o

nível de escolaridade dos funcionários produzem desigualdades entre migrantes e nativos na

hierarquia funcional da Unidade Operacional Taquarí - Vassouras (UOTV), da empresa Vale

Fertilizantes em Sergipe. De acordo com a hipótese de pesquisa, os postos mais elevados na

hierarquia da empresa em sua  maioria  são ocupados por  funcionários  oriundos de outros

Estados  e  assim,  vivenciaram  processos  migratórios,  e  são  caracterizados  por  possuírem

maiores níveis de formação escolar, quando comparados aos funcionários nativos do Estado

de Sergipe.

Em pesquisa anterior os dados preliminares indicavam que os principais postos de

trabalhos são os que mais sofrem com a falta de profissionais com formação especializada

(com certa  expertise),  para ocuparem cargos em certas áreas de atuação, em especial,  aos

cargos mais burocráticos, e por isso são ocupados por migrantes diferentemente da realidade

dos postos de trabalho de “chão de fábrica”1.

Os dados obtidos sugerem que o Estado de Sergipe ainda não forma profissionais

para funções mais especializadas para o suprimento das vagas nas empresas  Petrobrás e Vale,

que são duas das maiores empresas do Brasil e da América Latina no ramo de exploração de

recurso mineralógicos. Por esse motivo, essas empresas sentem a necessidade de “importar”

profissionais qualificados de formação acadêmica e técnica em outros Estados ou mesmo de

outros países.

Os dados mostram que mesmo para os casos em que há profissionais formados em

Sergipe há certas barreiras que dificultam o acesso aos cargos gerencias, pois existem medidas

empresariais que são de ampla concorrência, tendo por exemplo, o programa de training da

companhia, de modo que a contratação é mediada por edital de âmbito nacional, o que por sua

vez  põe o candidato de Sergipe entre candidatos de todo o país.

Contrapondo a premissa anterior, verifica-se que a contratação para as vagas cujas

funções requerem menos qualificação, ou seja, que exigem até o ensino técnico/médio seja

para a indústria, não ou para as minas num sentido industrial geral a todo esse tipo de setor

secundário. são em seu maior número ocupados por sergipanos vindos, geralmente, de cidades

circunvizinhas  ou  de  Aracaju.  Estes  são  os  que  constituem  majoritariamente  a  base  de

1 Expressão usual no ambiente fabril e utilizada por um dos entrevistados para se referir aos trabalhadores
menos qualificados e que atuam diretamente nas atividades da unidade, como por exemplo, mecânicos e 
eletricistas.
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operação da unidade.

É  a  partir  desse  cenário,  que  pretendemos  analisar  as  relações  sociais

estabelecidas  entre  funcionários  migrantes  que  ocupam  cargos  elevados  em  virtude  da

qualificação  escolar  específica,  e  os  demais  funcionários  não-migrantes  com  baixa

qualificação  escolar  e  que  por  esse  motivo  ocupam os  cargos  do  considerado  “chão  de

fábrica”.

Desse modo, este estudo tem por objetivo compreender como os saberes (teóricos

e práticos) de trabalhadores nativos e imigrantes necessários para o processo produtivo da

empresa interferem nos processos legitimação e transgressão da hierarquia. 

Para  a  presente  análise,  fez-se  necessário  a  reflexão  sobre  a  produção  de

identidades individuais e coletivas,  pois estas serão premissas balizadoras a partir de uma

perspectiva interdisciplinar em que se discutem também categorias de identidade culturais,

relações  de  diferenciação  e  desigualdades  sociais  imersas  num contexto  da  flexibilização

contemporânea.

Portanto, ao considerarmos a tríade: identidade, diferença e desigualdade como

parâmetro analítico desse estudo pode-se pensar que no contexto de migrações a partir das

relações  identitárias  que  são  produzidas  por  esses  processos  migratórios  nas  quais  se

observam  as  conexões  interdependentes  (estruturais)  entre  as  instituições  sociais  (como

família, universidades e empresas), os atores sociais (migrantes e nativos), os bens simbólicos

(saberes sobre os processos produtivos), e as regras e normas formais e informais (regras da

empresa e códigos de conduta e relacionamento implícitas nessas relações de trabalho.

Como  já  vimos,  de  acordo  com  nossa  hipótese  de  pesquisa,  os  fatores  que

constituem as desigualdades são relacionados às disputas  pela  legitimação dos saberes no

interior da empresa, muitas vezes forjado por simulacros pelos nativos, mas que podem gerar

conflito e desobediência às regras formais. Nesse sentido, temos como hipótese secundária de

pesquisa que a assimetria de poder entre trabalhadores nativos e migrantes observada nas vias

institucionais da empresa seria contrabalanceada por artifícios que os primeiros utilizam para

com os segundos.

Partimos assim para uma análise  das relações entre  trabalhadores imigrantes e

nativos  com  base  nos  processos  identitários  conforme  proposta  enunciada  por  Ennes  e

Marcon(2014) –  atores, bens, regras e contexto. – No caso estudado, o bem  disputado é o

'saber'  que tem origem em títulos escolares e na experiência profissional.  Os migrantes e

nativos são os atores sociais em disputa que agem de modo a obedecer ou transgredir a lógica

institucional da Vale.
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Desse modo, um dos objetivos da pesquisa consiste na reconstrução analítica das

relações  para conhecer de modo mais aprofundado a origem e o processo de contratação dos

funcionários  da  empresa,  os  fluxos  formais  e  informais  das  decisões  sobre  o  processo

produtivo,  bem  como  a  dinâmica  de  dominação,  subordinação  e  transgressão  entre  os

funcionários envolvidos no estudo.

Para alcançar  os  objetivos propostos nos  apoiaremos em uma bibliografia  que

adentra em uma perspectiva processual das identidades e das relações entre dimensões macro

e micro sociológicas.

Dessa  maneira,  para  conduzir  a  pesquisa  procuramos  estabelecer  algumas  das

interações que ocorrem em função da escolaridade e os cargos ocupados tidos como expressão

dos  processos  identitários.  Assim,  analisaremos  tais  processos  produzidos  pelas  ações

individuais e coletivas experienciada pelos funcionários migrantes e nativos da UOTV. E,

conforme Canclini (2009), as relações sociais entre o grupo dominante estabelecido no poder

e o grupo não dominante no contexto da globalização torna evidente não só as diferenças

étnicas e culturais como também acentuam as desigualdades estruturais. É neste sentido que

apontamos,  não  para  as  diferenças  étnicas,  mas  para  as  diferentes  posições  econômicas

estruturantes da oportunidade de ensino qualificado no Brasil, na oportunidade de ensino, e de

empregabilidade imersos na complexabilidade brasileira.

Assim como Canclini, para a Woodward (2000) [...] a atual era da globalização

pode levar ao distanciamento entre o que é local e o que é global, mas que, em níveis distintos

podem-se reafirmar certas construções simbólicas e identitárias, ou até mesmo reafirmar o

surgimentos de novas posições. (WOODWARD, 2000. p 17). Desse modo, a predefinição das

ocupações nos cargos gerenciais que ultrapassam as barreiras da localidade, comprimindo as

territorialidades  locais,  enfatiza  certas  preferencias,  não  só  por  motivos  de  qualificação

técnica como também em um procedimento de globalizar as contratações na contramão para

reafirmar as diferenciações regionais e até mesmo culturais.

Dessa  forma,  a  noção  de  identidade  instrumentalizada  aqui  situa-se  na

conformidade das ciências sociais em lato sensu, como consequência de tal, entendemos esta

como uma concepção que parte do nível simbólico da vida social, de modo que,  a presente

análise  das  relações  entre  os  funcionários  da  UOTV são mediadas  não só  pelo  processo

identitário, mas conjuntamente nos processos que tem origem em demandas do mercado de

trabalho  local  e  global  contemporâneos,  ou  seja,  dos  fluxos  migratórios,  e  portanto,

ressurgentes da dimensão de que “A migração dos trabalhadores não é obviamente nova, mas

a globalização está estreitamente associada à aceleração da migração” (WOODWARD, 2000.
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p 21) e por sua vez mais flexíveis.

Neste  interím,  lembramos  que  os  aspectos  da  globalização  que  influencia  o

processo imigratório internacional se dão de formas diferentes em relação as que ocorrem em

movimentos inter-regionais, afim de evitar confundir os processos referentes às imigrações

entre  países,  uma  vez  que  a  ação  dos  processos  de  globalização  estabelece  diferentes

configurações em escala local-global.

Para os fins desse trabalho, entendemos que os processos identitários resultam da

construção das definições individuais de si mesmos e das representações que se vinculam

numa posição na estrutura social que podem ser entendida como “fontes de significados para

os  próprios  atores,  por  eles  originadas  e  construídas  por  meio  de  um  processo  de

individualização”. (CASTELLS, 1999. p 23).

Por  sua  vez,  as  migrações  internas  no  Brasil  possuem  dinâmicas  próprias  e

adequadas ao contexto socioeconômico e da reestruturação social que o país vem sofrendo nas

últimas décadas mesmo que conservando algumas especificidades regionais,  no entanto,  o

país  também  corrobora  com  mundialização  do  capital,  e  deste  ponto  de  vista,  a  Vale

representa uma das principais empresas brasileira transnacionais e mesmo assim à nível de

estruturação na UOTV as configurações são relativas às problematizações nacionais.

Porém,  por  funcionar  de  acordo  com  a  lógica  da  mundialização  financeira  e

informacional,  a empresa Vale Fertilizantes em Sergipe consolida a ideia de  glocalização,

pois, neste caso, as fronteiras do mundo do trabalho em um contexto migratório transcende à

regionalização  permitindo-nos,  com  a  devida  prudência,  estabelecer  as  conexões  entre  o

processo de globalização e de migração, mesmo que inter-regional tem a fluidez vigente da

atualidade.

De maneira geral, os trabalhadores migrantes da UOTV não se diferenciam em

sua essência, da visão geral de processos identitários, pois outros indivíduos que vivenciam o

fenômeno  migratório  em  outros  contextos  apresentam  similitudes.  Por  outro  lado,  fica

evidente a posse de suas particularidades que se expressam na escala do “microcosmo social”

e que serão analisados no decorrer do desenvolvimento da dissertação.

É importante salientar a origem da existência de regras particulares entre os atores

sociais que compõem o microcosmo social da UOTV, entre nativos e migrantes, que está por

sua vez associada aos recursos estratégicos (e trajetórias sociais) consolidados a partir dos

processos biográficos baseados nos marcadores sociais assimétricos diante das oportunidades

e acesso aos conhecimentos formais e informais.

A identidade do trabalhador migrante é constituída de formas “classificatórias” de
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hierarquização e supõem a condição germinal das relações de transgressão, essas relações são

objetivadas de maneira ambivalente aos funcionários migrantes e nativos já “marcados” pelas

desigualdades existentes na origem social e de escolaridade.

Pois o fenômeno causa impacto tanto no lugar de origem tanto quanto no local de

destino  remodelando  as  estruturas  sociais  tanto  em  nível  econômico  ou  cultural  com  a

hibridização  e  formação  de  identidades  plurais.  Assim,  conforme  explica  Woodward,  “A

migração é um processo caracterizado por desigualdades” (2000).

Acerca  das  desigualdades  entre  trabalhadores  migrantes  e  nativos,  é  possível

compreender os desníveis dos acessos aos bens materiais e aos simbólicos a partir de uma

perspectiva relacional binomial de modo que “identidade e alteridade são ligadas e estão em

uma relação dialética” (CUCHE, 1999. p 183).

Seguidamente, entende-se que a noção de habitus  adequa-se como base analítica

para compreender as relações entre migrantes e nativos na UOTV por incluírem um conjunto

de  práticas  sociais  produzidas  tanto  no plano material  quanto  simbólico  que orientam os

sujeitos.

Como vimos, as relações entre os trabalhadores nativos e migrantes são orientadas

por regras que se estabelecem, em primeiro plano, de acordo com as imposições burocráticas

da hierarquia funcional da UOTV. Tal como a proposição analítica de nosso objeto de estudo,

outra maneira de reavaliar baseia-se nos processos identitários entre trabalhadores migrantes e

nativos  por  meio  das  ideias  de  “jogos”  e  sistemas  de  configurações  que  caracterizam as

relações do cotidiano tendo, como palco principal os microcosmos da UOTV.

Ainda assim, a dinâmica é originária da dimensão simbólica e relacional entre os

atores sociais e se materializam entorno das disputas sobre os saberes legítimos do processo

produtivo observado no interior da empresa. Sendo possível observar que: esse processo está

associado  à  disputa  por  bens  simbólicos  entre  funcionários  migrantes  mais  escolarizados

posicionados em cargos de chefia e gerência, e funcionários nativos menos escolarizados e

que situados  no “chão de fábrica” pela causalidade de oportunidades contingênciais.

Porém, além dessas regras evidentes e pré-definidas, o estudo pretende analisar as

não  institucionalizadas,  ou  seja,  aquelas  que  orientam  as  ações,  principalmente  de

trabalhadores nativos, como forma de resistência e recusa a hierarquia institucionalizada que,

em  geral,  está  sob  o  controle  dos  trabalhadores  migrantes.  Esta  situação  é,  portanto,

constituída por um embate produtor de fronteiras simbólicas e pela tentativa de equacionar

uma relação assimétrica de poder entre as partes envolvidas.

Além da introdução e das considerações finais, este trabalho está dividido em seis
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capítulos. No primeiro procuramos esclarecer nossas opções metodológicas e esclarecer sobre

como procedemos na realização da pesquisa. No segundo, apresentamos e discutimos algumas

referências  a  estudos  sobre  migração  que  balizaram  teórica  e  metodologicamente  a

investigação e a redação da dissertação. No terceiro capítulo buscamos associar teoricamente

os  debates  sobre  migrações  e  identidades,  foco  privilegiado  de  nossa  análise.  No  quarto

capítulo apresentamos dados e autores que  tratam do tema sobre migrações em Aracaju. Na

sequencia “afunilamos” a análise para trabalhar a migração no âmbito da UOTV. Por último,

apresentamos  e  discutimos  a  trajetória  dos  informantes  qualificados  tendo  em  vista  os

objetivos de pesquisa.
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CAPÍTULO  01  –  RECORTE  METODOLÓGICO  E  PROCEDIMENTOS  DE

PESQUISA.

Por onde começar um texto em que a pauta seja a metodologia de algo que devo

realizar? Acredito que em primeiro lugar devamos considerar o significado da própria palavra

metodologia e utilizá-la como ponto de partida para esta reflexão.

Para este exercício de reflexão também devemos considerar que a metodologia

aqui abordada é simplesmente a que se refere a uma análise dos processos de investigação

sociológica em um determinando tempo e a um objeto referente que pergunta ou problematiza

a pesquisa, e é tão recorrente ao modus operandi da ciência.

Por definição a palavra metodologia vem sempre associada a concepção positiva

de ciência, essa concepção surge desde a origem da sociologia formalizada e é considerada

como elemento fundamental para a validade de um estudo com relevância social.

Sendo assim, o termo metodologia deriva da palavra método, que por sua vez em

grego (methodos) se refere à ordenação de tarefas, etapas ou definição usual de um processo

usual  para  atingir  um  determinado  objetivo.  De  fato,  para  as  ciências  sociais,  o  termo

metodologia é a lógica processual de um conjunto de elementos utilizados de forma científica

que esteja de acordo com um referencial teórico ou estado da arte.

Assim, Pierre Bourdieu ao defender uma sociologia reflexiva, apontava para que

este processo metodológico fosse antes um trabalho que consiga apresentar de forma simples

e modesta todo o trabalho realizado (BOURDIEU, 2007. p 18). Em outras palavras, o que se

espera de um trabalho sociológico é a reflexividade obtida por uma problematização simples e

aberta para a crítica, de modo que seja o oposto de uma postura onde o discurso elaborado

tenha a característica defensiva e modelo fechado, portanto, fazer sociologia é correr riscos.

“Quanto mais à gente se expõe, mais possibilidades existem de tirar proveitos da discussão

[…]” (Pierre Bourdieu, 2007. p 18).

Neste  ponto,  a  apresentação  conceitual,  a  qual  aqui  fundamentamos  dar-se

primeiramente no conceito de interculturalidade como um plano de fundo onde a discussão e

debates  aqui  propostos  estarão  esclarecendo tanto  os  demais  conceitos,  como também as

perguntas e problemas estabelecidos nesta pesquisa.

A  noção  de  interculturalidade  que  Canclini  (2005)  apresenta  em  seu  livro

“Diferentes, desiguais e desconectados” remodela a própria concepção já usual no âmbito das

ciências sociais sobre as identidades culturais que é também a noção de multiculturalismo.
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Remodela-se no sentido de dar amplitude conceitual e prática para a assimilação

transitória das diferenças culturais de modo que o objetivo maior é desenvolver a ideia de que

a  identidade  cultural  não  é  assim  por  dizer  uma  estrutura  previamente  estabelecida  ou

digamos essencializada.

Assim como podemos considerar o efeito desta perspectiva na observação dos

processos identitários como elemento de entendimento das relações sociais entre os saberes

práticos  e  os  saberes  institucionais,  no  que  possamos  considerar  que  há  uma  bifurcação

teórica e prática entre o modo de vida com base na oralidade e transmissão do saber pela

prática e o saber científico moderno e todo seu valor hegemônico.

De tal maneira que:

“Sob concepções multiculturais, admite-se a diversidade de culturas, sublinhado sua
diferença e propondo políticas relativistas de respeito, que frequentemente reforçam
a  segregação.  Em  contrapartida,  a  interculturalidade  remete  à  confrotação  e  ao
entrelaçamento, àquilo que sucede quando os grupos entram em relações e trocas”
(CANCLINI, 2005. Pg 17).

Mesmo  que  essa  noção  seja  composta  por  relações  e  trocas  que  implicam

diferenças e posições de negociações, conflitos e empréstimos (CANCLINI, 2005), seriam

estas  práticas  sociais  formadoras  de  uma  trajetória  social  que  são  simultaneamente

apresentadas como posições objetivas e subjetivas da história social  para a construção da

identidade.

Dessa forma, o saber, enquanto um dos conceitos chave nas disposições entre a

objetividade  e  a  subjetividade  relacionam-se  intimamente  com  as  estruturas  sociais

hegemônicas  apresentadas  na  contemporaneidade  e  situam  tanto  os  indivíduos  como

reformula a todo tempo os processos identitários por ele vivenciado.

Esta ideia acima está difundida na concepção de que os processos de cognição e

construção do saber são advindos das disposições objetivas e socioculturais, e desta maneira,

encontram-se distribuídos numa sociedade do conhecimento de infinitas formas diferentes, no

entanto,  dentro  da  lógica  do  capitalismo  e  da  hegemonia  do  saber  científico  como

representante  direto  do  mundo  moderno,  em  que  essas  relações  geram  diferenças,

desigualdades e desconexões.

Esse  é  um  dos  modos  de  visualizar  como  se  estabelece  a  reprodução  social

atualmente. Em termos práticos, as assimetrias sociais em nível macro ou micro de análise são

baseados  nas  desigualdades  sociais  entre  os  diferentes  processos  identitários  e  culturais.

Então,  o  procedimento  epistemológico  neste  estudo  está  baseado  na  assertiva  de  que  as
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diferentes formas de saber como parte do processo de construção da identidade cultural deve

ser compreendida a partir das relações de desigualdades objetivas.

A relação  de  diferenciação  na  identidade  pode  elucidar  por  muita  das  vezes

posições estratégicas que são ocupadas habitualmente entre os atores sociais que se encontram

numa relação social direta ou indireta.

Neste sentido, em segundo lugar, faz necessário retomar a concepção de relações

sociais através da ótica do conceito de habitus proposta por Pierre Bourdieu em sua literatura,

uma vez que através desta noção é possível rever a dimensão social das desigualdades e por

sua vez das diferenças sociais por meio da observação empírica das práticas sociais que são

estabelecidas  e  delimitadas  segundo  a  problemática  desta  pesquisa,  prevendo  assim,  a

regularidade  e  elucidando  as  regras  que  são  estabelecidas  pela  socialização  entre  os

trabalhadores nativos e migrantes no microcosmo da UOTV.

Neste  aspecto,  a  diferença  e  a  desigualdade  se  mostram  como  elementos  de

análise  fundamentais  para  o  entendimento  dos  processos  de  construção  das  múltiplas

identidades,  individuais ou coletivas.  Espera-se que o uso de aspectos  do  habitus elucide

melhor o sentido que assegurado nas negociações e disputas no interior  UOTV, uma vez que

a identidade cultural como processo de reconstrução objetiva e subjetiva resulta das práticas

simbólicas e sociais onde o saber, é tido como o elemento fundador da diferenciação e do

poder dissimétrico entre as partes. Nessa dinâmica, o conflito e a construção simbólica das

identidades são negociadas por intermédio dos aspectos cognitivos oficiais, ou seja, diplomas

homologados pela normatização da ciência e da técnica moderna.

A condição ambivalente entre a regra da normatividade bem como das formas de

resistências e de transgressões ocorre como uma justificativa que se dispõe por trás da ação

prática realizada nas relações entre os atores sociais, com ênfase na peculiaridade de eventos

contingenciais que assim estabelecem os processos identitários.

Desta forma, as apresentações dos condicionantes estruturados e estruturantes da

vida  social  são  também  parte  da  dimensão  simbólica  a  nível  temporal  das  estratégias  e

trajetórias de vida. Assim, em terceiro lugar, conforme Dubar (1998) é preciso rever a análise

das  trajetórias  sociais  entre  processos  identitários  individuais  e   quadros  sociais  da

identificação.  E que; “Na realidade, ambos os processos mostram a complexa interação, às

vezes cooperativa, às vezes conflituosa, que encontramos hoje entre formas de conhecimento

antigas e modernas, tradicionais e científicas.” (CANCLINI, 2005. p.228).

Dessa maneira; “A noção de “trajetória social” permite que Bourdieu escape de

uma concepção fixista do habitus”(CUCHE, 1999, p 174) e que tais condições nas relações
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sociais  não  podem  explicar  toda  a  amplitude  desta  definição,  o  habitus,  assim  como  a

identidade, é suscetível de modificações para adaptar-se ao objeto enquanto modelo norteador

de  reflexividade  sociológica,  contrapondo-se  a  perigosa  decisão  de  forçar  o  objeto  ao

conceito.

Afasta-se,  portanto,  da  ótica  de  uma  sociologia  da  prática  social  presa  a

incompatibilidade  do  agente  social  em  dominar  a  subjetividade  em  sua  própria  ação,  a

primazia proposta neste estudo é o do rompimento de formas essencialísticas, lançando-se

entre ambivalências e contingencias.

Apresente racionalidade objetivante inerente às certas regularidades dispostas  no

campo social  é fluida no sentido de que a dimensão sócio-espacial ocorre por muitas das

vezes no plano contingencial, pois é assim que se dá a vida cotidiana. Neste sentido os fatos e

ações contingenciais também são parte de um amplo processo de construção das identidades

individuais e coletivas, sobretudo quando o contexto é os das migrações internas no qual é

possível partir destes meandros da modernidade para a prática da mobilidade social e cultural,

tanto em níveis simbólicos, como estruturais.

Tais  trajetórias  se  dispõem  estrategicamente  orientadas  por  disposições

individuais e coletivas constituintes dos  habitus em questão, uma vez que, esses processos

identitários  seguem temporalmente  as  trajetórias  que  são  estabelecidas  ao  longo  da  vida

através  das  demarcações  simbólicas  em  que  se  baseiam  essencialmente  nos  conflitos  e

negociações que se dão dentro de uma configuração social,  contemporânea,  marcada pela

desigualdade e principalmente pelas diferenças.

Pois é neste aspecto que podemos pensar a aplicação por meio da reformulação ou

adequação para fins práticos neste estudo da noção de habitus; tomando-se este empréstimo

da  teoria  de  Bourdieu  porque  este  é,  segundo  o  autor,  “princípio  gerador  de  práticas

objetivamente classificáveis e, ao mesmo tempo, sistemas de classificação de tais práticas”

(BOURDIEU, 2002, p162).

Portanto o que  lhe  foi  aferido  como o caráter  de tempo a que as  concepções

apresentadas  em  Bourdieu  de  estratégias  de  vida  e  trajetórias  sociais  estão  intimamente

correlacionado  ao  foco  desta  pesquisa.  (ABREU;  BRAGA,  2011.  P  90).  Assim  se

problematiza os elementos do  habitus e o seu poder metodológico que viabiliza estudos de

estratégias e de parte dos elementos formadores das identidades em processos de migrações

urbanas.

As possibilidades que o migrante se depara em sua mobilidade são os próprios

recursos de grupo onde se estruturam as carreiras em uma multiplicidade de outras relações
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sociais, de distintas produções da vida cotidiana, como também em termos de admissões de

uma socialização que se configuram campos de estruturas dinâmicas em função da ação e

agencia dos recursos disponíveis. (SETTON, 2002).

Igualmente as considerações das regularidades são imprescindíveis para que as

análises  das  experiências  vividas  no  cotidiano  são  distantes  de  padrões  com  condutas

fechadas,  todavia,  a  noção de  que o conceito  de  habitus traz  consigo umas tentativas  de

abandono à estrutura, onde não há êxito em libertar-se das amarras da estrutura.

Como afirma Setton, 2002, antes de tudo é necessário considerar que o  habitus

seja  formado por um sistema de análise  flexível  de disposições,  ainda que,  não é apenas

resultado  das  sedimentações  vividas  em  instituições  tradicionais,  mas  por  certo  em  um

sistema próprio de constantes transformações, cujo, são adaptáveis aos estímulos modernos.

Portanto, a produção de dados qualitativos constitui o fundamento principal da

abordagem  que  se  aplica  objetivadamente  os  fenômenos  sociais,  o  uso  de  narrativas

biográficas  e  dos  relatos  orais  dos  migrantes  em  questão,  cujo  objetivo  é  reconhecer  a

trajetória  destes  grupos  de  migrantes  enquanto  questões  norteadoras  para  a  reflexão

sociológica.

Em quarto, temos as fontes desta pesquisa e os procedimentos estabelecidos para

o desenvolvimento do estudo os quais serão apresentados por meio das metodologias que

desenvolverão através dos estudos das fontes orais, bem como, sobre as fontes escritas, com

foco principal na análise qualitativa dos fatos coletados no campo empírico.

Os relatos  orais  de migrantes  dependem das  visitações  em trabalho de  campo

como sendo a principal forma de operacionalizar a coleta de dados primários via técnica de

entrevista, pois esta é para o sociólogo o recurso metodológico cuja principal finalidade é

construir a veracidade ou falseabilidade do objeto de pesquisa por meio da reflexão analítica

das interações que se tem entre pesquisador e informante; “História Oral é um método de

pesquisa que utiliza a técnica da entrevista e outros procedimentos articulados entre si, no

registro de narrativas da experiência humana” (FREITAS, 2006 p 18).

Enquanto método que se estrutura principalmente na relação social, e que  permite

a racionalização da pesquisa de forma progressiva ajudando a repensar as proposições a cada

transcrição  de  relatos  orais  e  narrativas  biográficas,  constituindo-se  portanto  o  principal

método para a análise do problema sociológico pertinente a essa dissertação.

Em quinto, propõe-se pesquisar sob a fundamentação metodológica da História

Oral e deste modo, os estudos migratórios têm enfatizado a discussão das fontes orais e da

perspectiva  histórica,  conforme  Dermatini  (2005),  chamando  a  atenção  da  pertinência  e
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importância para a sua utilização metodológica.

Assim, a sociologia se preocupa com a construção do objeto e a eficácia de seu

método em tornar dados da realidade social em problemas (objetos) científicos, a partir de

uma reconstrução sociológica prática. Para isso, se faz necessário que o sociólogo tenha a

habilidade de pensar relacionalmente na construção de seu objeto. “Construir o objeto supõe

também que se tenha, perante os factos, uma postura ativa e sistemática. Para romper com a

passividade  empirista,  que  não  faz  senão  ratificar  as  pré-construções  do  senso  comum”

(BOURIDEU, 2007, p 32).

É  neste  sentido  que  este  estudo  necessita  dos  dados  obtidos  pelo  método  da

História Oral, principalmente, por meio de entrevistas que serão contextualizadas com base na

literatura. Deve-se, portanto, mostrar o que se entende por essa metodologia e sua utilização

nos estudos de migrações.

Conforme Bauer e Gaskell (2002) a entrevista qualitativa fornece dados básicos

para  o desenvolvimento  e  para  a  compreensão das  relações  entre  os  atores  sociais  e  sua

situação,  objetiva-se  na  busca  detalhada  das  crenças,  atitudes,  valores  e  motivações  em

relação ao comportamento das pessoas em contextos sociais específicos. Por sua vez, outros

autores  fazem  importante  contribuições  do  ponto  de  vista  da  metodologia  da  pesquisa,

mesmo, que o seu recorte empírico seja diferente do estabelecido por esse estudo.“O uso da

metodologia  da  História  Oral  –  entrevistas,  depoimentos,  histórias  de  vida,  estudos  de

trajetórias,  registros  visuais  –  tem  sido  a  ferramenta  adequada  em  vários  universos  de

pesquisa com camponeses migrantes. (MORAES SILVA, 2005. P 54 – 55).

Após o tema e problemática de pesquisa a operacionalização desta dar-se através

de analises que consiste na elaboração de fichas biográficas que identifiquem e situem os

agentes  envolvidos  no  estudo,  contendo  também  marcos  simbólico  e  cronogramas  de

trajetória  destes  indivíduos  investigados,  conforme  Beaud  e  Weber  (2007)  se  fazem

importante também isolar as narrativas significativas.

É  importante  explicitar  que  esse  estudo  baseia-se  no  depoimento  de  três

funcionários, os quais serão descritos logo mais, e que destas narrativas obtidas em locais para

além das influências da Vale, tendo como única exigência para estes informantes, a garantia

de anonimato da suas identidades. Em razão das dificuldades de acesso aos funcionários da

UOTV para a realização de um maior número de entrevistas, identificamos e abordamos três

informantes qualificados para o desenvolvimento de nosso estudo.

Durante  a  realização  do  trabalho  de  campo,  deparamo-nos  com  muitas

dificuldades  de  acesso  aos  funcionários  da  UOTV,  principalmente  em  relação  aos
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trabalhadores do chamado “chão de fábrica”. Por esse motivo, entrevistamos funcionários que

ocupam  cargos  intermediários  (técnico)  e  de  direção  (engenheiros).  Neste  entremeio

encontramos informantes qualificados2 , com os quais realizamos a entrevista.

Apesar das barreias, ainda foi possível adentrar nas instalações da UOTV durante

um dos raros momentos em que esta se abre para o público externo, quase sempre, para os

familiares de funcionários. Desta forma, foi possível fotografar algumas das paisagens que se

dão  nos  processos  de  produção,  entretanto,  as  imagens  capturadas  tornaram-se  quase

inutilizável devido a constante fiscalização de quem tentava romper a lógica “turística”. uma

vez que ganhou-se  brindes, teve pontos de encontros e o deslocamento se deu na forma de

comitivas e equipes dirigidos pelos funcionários das relações públicas da empresa,  e também

da  visita  e  roteiros  pré-definidos,  respostas  pré-moldadas  e  das  apresentações  em  salas

fechadas de normas, produções e propagandas empresariais, onde não foi possível quebrar

este roteiro para fazer algo mais voltado para uma etnografia.

Neste sentido, as fotos dessa limitada incursão no campo serão postas em Anexo

no  final  deste  trabalho,  e  serão  parte  apenas  de  um segundo  plano  cuja  finalidade  é  de

contextualizar as “paisagens” ou espacialidades onde decorrem as realidades divulgadas pelos

informantes,  as  quais  serão  tomadas  como  prioridade,  para  a  análise  das  fontes  orais

necessárias  a  esta  reflexão.  Tais  discursos  se  deram  a  partir  de  inúmeras  tentativas  de

encontros via e-mail e de telefonemas, inclusive algumas abordagens sem grandes efeitos de

funcionários  que se encontram quase cotidianamente  em pontos  da cidade  de Aracaju na

espera para o translado de ir  e  vir  ao seu emprego.  Foi  notável  também certo temor em

concretizar  a  participação  nas  entrevistas,  mesmo quando  esclarecidos  do  vínculo  com a

Universidade  Federal  de  Sergipe  e  da  importância  para  o  desenvolvimento  científico  e

sociológico.

Aparentemente, há cautelas sobre a visão, ou melhor, sobre a imagem que iriam

repassar da empresa para o ambiente exterior ao seu universo, também é possível identificar

nas  conversas  informais,  certa  entusiasmo  ou  paixão  ao  falar  da  Vale.  Isso  nos  leva  a

relembrar estratégias empresariais em produzir identidades legitimadoras (CASTELLS, 1999)

3seja nos processos fordistas, seja no atual modelo baseado na flexibilização..

2 Os informantes qualificados são utilizados com mais frequência em estudos no campo da psicologia e 
psiquiatria e consistem basicamente em pessoas com grande conhecimento sobre o tema abordado. 
3 Segundo Castells a Identidade legitimadora é  introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no intuito
de expandir e racionalizar sua dominação e relação aos atores sociais. (1999, p. 24)
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CAPÍTULO 2  –  TEORIA SOCIAL E  PROCESSOS  MIGRATÓRIOS  NO MUNDO

CONTEMPORÂNEO.

A partir da evolução da teoria sociológica e suas variações, podemos considerar

que, desde a perspectiva da interação social às noções de função, sistema e estrutura,  de

alguma maneira contribuíram para o estudo dos movimentos migratórios, em análises das suas

causas e de seus efeitos na sociedade moderna.

Apesar  de  existir  diversos  modelos  que  possibilitem  a  análise  dos  processos

migratórios, ainda podemos encontrar certas dificuldades de consolidar o que chamamos de

modelo teórico coeso e que esteja  direcionado a temática migratória ou a processos sociais

envolvidos na migração contemporânea condizente com a realidade brasileira, mesmo que,

seja sabido que há documentação suficiente o bastante para pesquisas na temática de formas

amplas e genéricas.

Esta  situação  atual  da  arte  leva-nos  a  delimitar  o  entendimento  que,  os

intermitentes deslocamentos com os quais autores em estudos migratórios adentram entre as

múltiplas  teorias  existentes  nas  disciplinas  sociais  as  tornem  suscetíveis  às  integrações

teóricas e metodológicas para o efetivo  estudo das migrações. Aprofundando-as na realidade

empírica de modo a contribuir  para uma homologação de categorias analíticas relativas aos

processos migratórios  vigentes na contemporaneidade.  De forma que,  “Cada vez mais,  os

pesquisadores colocam suas lentes sobre níveis espaciais mais desagregados, e, em muitos

casos, o local não aparece articulado com as demais escalas” (OLIVEIRA, 2011, p. 15).

Diante de tais reflexões, consideramos neste estudo que, a migração ou ato de

migrar  é  fundamentalmente  endossado  a  partir  das  inter-relações  estabelecidas  pelos

indivíduos que saem de um lugar para outro com determinada finalidade. E este fim é, em sua

maioria  caracterizado  por  criar  vínculos  e  estabelecer  melhores  condições  de  vida  ao

promover  uma  mobilidade  social  positiva,  mesmo  que  nem  sempre  esta  ascensão

socioeconômica  seja alcançada como um objetivo final.

Lembramos  que  na  sociologia,  a  noção  de  relações  sociais  constitui  a  “pedra

fundamental” desta disciplina, e lhe é recorrente desde o funcionalismo em sua teoria até a

etnometodologia.

Dessa forma é possível rever de maneira bibliográfica que esse fenômeno dado a

partir do modelo de coesão social, e de solidariedade estabelecido pelo Durkheim;  ou ainda,
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através da releitura dos escritos em Weber ao determinar que a atividade social é originária

das  formas  racionais  em  fins por  relação  ao  mundo  “exterior”;  ou  de  outros  homens,

considerando estes enquanto as “condições” e “meios” para se chegar realmente a fim.

Partindo para uma perspectiva da teoria das interações sociais, vemos que, a partir

dos estudos de George H. Mead, a noção de organização social se torna em uma via de mão

dupla formação das personalidades de atores que nela atua o self não pode ser esquecido na

formação da personalidade que se realiza no curso das interações social.

Isso  reflete  na  teoria  social  geral,  uma  nova  forma  de  análise,  que  já  era

compreendida por alguns teóricos que defendiam a análise estrutural das formas sociais. Ao

definir tal método em etnologia, Lévi-Strauss (1996), apontou que o princípio fundamental

não se refere de fato a “realidade empírica”, mas aos modelos construídos em conformidade

com esta  realidade,  o  que facilita  a  definição  de  estrutura social e  relações  sociais. “As

relações sociais são a matéria-prima, empregada para a construção dos modelos que tornam

manifesta a própria estrutura social”. (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 316). Assim, seriam estes

modelos conscientes e inconscientes.

Todavia, o modelo de interação é abalado pela importância da personalidade (self)

pois, em revisão bibliográfica, é possível encontrar exemplos como os dos estudos sobre os

Imigrantes Poloneses (1918 – 1921) de Thomas e Znaniecki (1958). Segundo os autores, entre

os imigrantes é possível observar três tipos de personalidades que reagem de modos diferentes

em frente ao sistema social ao qual pertencem.

Para Med até o self teria uma organização e um alvo definido e objetivado e que

as relações dos diferentes indivíduos se ligam uma as outras para essa finalidade com conflito

ou não. (BIRNBAUM; CHAZEL, 1977).

Já Pitirim Sorokim apresenta, um outro viés recorrente as análises dos processos

migratórios da sociedade moderna e capitalista.  Trata-se da a noção de mobilidade social,

como um dos pioneiros sobre este tipo de estudo, teremos por exemplo, como seu objeto se dá

no entendimento das complexas relações que baseiam a ordem e estabilidade social, levando

em  consideração  também  a  função  que  a  ascensão  social  de  alguns  contribui  para  a

manutenção  de  uma  ordem  social.  Ou  seja,  “A mobilidade,  de  certo  modo,  é  capaz  de

diminuir o ciúme e o ódio entre os grupos sociais. [...] um homem que foi ao mesmo tempo

operário e milionário, não se sentirá estranho a cada um desses grupos sociais”. (SOROKIN,

1927 apud BIRNBAUM; CHAZEL, 1977 p. 98).
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Em meados dos anos de 1950, as apreensões da teoria social sobre a mobilidade

permanecia viva na segunda geração dos sociólogos americanos. “Seymour Lipset e Reinhard

Bendix (Social Mobility in Industrial Society, 1958), estes afirmam que, a despeito de tipos de

estratificação e de sistemas educacionais muitos diferentes, as taxas de mobilidade são muitos

próximas nas grandes sociedades industriais” (LALLEMANT, 2008, p. 23).

Neste sentido, o estudo sobre mobilidade social bem como a migração também

necessita da noção de estratificação social, pois é nesta, que ocorre o deslocamento horizontal

ou vertical do migrante urbano.

De  maneira  mais  atual,  conforme  o  debate  acerca  dos  estudos  referentes  à

migração,  Antonio  Tadeu  de  Oliveira  (2011)  identifica  entre  as  abordagens  teóricas  duas

importantes  vertentes,  em  primeiro  lugar  numa  linhagem  neoclássica-funcionalista  e/ou

estruturalista os escritos de Lee (1980) e em um segundo vértice teórico o postulado histórico-

estrutural tendo como referencia Singer (1980).

Na primeira perspectiva, a ação racional é valorizada onde o migrante realiza a

sua ação pensando na situação de um “custo-benefício” do empreendimento migratório; já na

visão de Singer, este processo migratório é genético das relações de classe historicamente

determinadas.

Certamente, o consenso entre os pesquisadores da temática sobre migrações se dá

na  urgência  em definir  com maior  precisão  a  finalidade  de  elaborar  um corpo  teórico  e

conceitual  cada  vez  mais  pontual.  No  entanto,  as  ciências  humanas,  principalmente  a

brasileira, tendem a colocar neste ramo específico da sociologia das migrações, posturas em

que o trabalho aparece muitas  vezes somente como ponto central das reflexões. As teorias de

mobilidade social também se relacionam com posturas histórico-estruturais e interpretações

neoclássicas. (SILVA, 2005), sendo nos últimos anos inovador a parti das reflexividades com

posturas baseadas nos processos biográficos e identitários situados entre a contingência da

modernidade e a estruturação social.

Por  conseguinte,  a  categoria  migrante  tem sido  associada  com as  relações  de

trabalho e expropriação de terras do universo campesino, que por muita vezes culminou em

movimentos migratórios crescentes em direção aos conglomerados urbanos.

Na revisão clássica brasileira, observamos que o eixo temático dar-se a partir da

revolução  agrícola/industrial,  e  resultou  nos  trabalhadores  que  foram  “empurrados”  para

dentro do mundo industrial e urbano, tendo como exemplo a teoria do êxodo rural e migração

campo-cidade. Estes estão baseados na premissa de que “a expropriação e a expulsão de uma
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parte da população rural libera trabalhadores, seus meios de subsistência e seus meios, de

trabalho, em benefício do capitalista industrial; além disso, cria o mercado interno.” (MARX,

1996, p. 865).

De maneira geral, se a migração for compreendida enquanto categoria fruto da

dialética entre as classes dominantes no modelo de produção capitalista, o trabalho refere-se

às relações sociais que são norteadas por essas classes e subdivididas em relações de gênero,

étnico, profissional, dentre outros. Assim, julga-se importante redefinir a categoria migrante,

bem como o fenômeno migratório que é, assim como as redes, utilizada de forma bastante

abstrata  (SILVA,  2005),  como  os  processos,  as  trajetórias  e  as  estratégias  vividas  pelos

migrantes.

Voltando  à  cosmovisão  marxiana,  tanto  as  migrações  internacionais,  como  as

migrações internas comprovam o caráter geralmente compulsório da expropriação capitalista,

e de uma recorrente concentração de propriedade privada. Deste modo, podemos relembrar

conforme José de Souza Martins (1973), a  crise do Brasil agrário e as políticas coloniais que

efetivaram a imigração de europeus para o Sudeste, imigrantes predominantemente alemães e

italianos viveram o contexto social que refletia em seus lugares de origem processo onde a

produção capitalista já tinha expropriado as terras campesinas. (DAMINI, 2001).

Entretanto, a migração em suas diversas formas de existência levou as ciências

sociais  para  um  quadro  teórico  fragmentário,  entre  paradigmas  sociológicos  que  são

pertinentes nos meandros desta disciplina, os quais se compõem de um referencial epistêmico

complexo e,  por muita das vezes divididas entre as condições tradicionais e as ditas pós-

modernas.

No Brasil, por exemplo, os estudos sobre migração tanto de caráter internacional,

como internas, tornou-se interesse dos sociólogos tardiamente. Este fato acontece devido a

tradição  das  ciências  sociais  no  país  consistir  a  maior  parte  de  sua  atenção  para  o  que

podemos chamar de “a questão do negro”.

Porém,  com  as  mudanças  econômicas  e  maiores  movimentos  populacionais

iniciados em meados do século XX começou a estabelecer maior atenção para os fenômenos

migratórios, sobretudo, diante da evolução econômica que transformou o Estado de São Paulo

em uma das  maiores  metrópoles  do mundo.  Com isso,  os  sociólogos passaram a estudar

efetivamente  os  imigrantes,  migrantes,  e  as  influências  que  estes  fizeram  para  as

transformações sofridas no país em geral.

Boris  Fausto  (1991)  explica  que  a  esta  questão  das  migrações  deve-se
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principalmente a  partir  da ideia de modernização, uma vez que,  o imigrante,  sobretudo o

Europeu aparecia como o principal agente modernizador. Já para Sayad (1998), a imigração

acabou sob a função de diversos fatores tornando-se um problema social antes mesmo de se

tornar um objeto sociológico, e por isso não foi diferente no Brasil.

As tendências dos movimentos populacionais estão acompanhando desde os anos

80 um panorama global de transformações das principais formas destes fluxos, em geral, as

migrações aconteciam  na convergência das grandes metrópoles.

Porém, a nova mudança ocorrida no país se estabelece num padrão em que as

cidades médias e as menores são tomadas como destinos migratórios em menores percurso e

tempo  como  aponta  Oliveira.  Destarte,  rompe-se  a  tradicional  distribuição  da  população

nacional com raízes profundas de um sistema colonial e assim dar-se as novas configurações e

novos surgimentos de espacialidade que se desenvolvem no país e por assim dizer:

i)a  inversão  nas  correntes  principais  nos  Estados  de  Minas  Gerais  e  do  Rio  de
Janeiro; ii) a redução da atratividade migratória exercida pelo Estado de São Paulo;
iii) o aumento da retenção de população na Região Nordeste; iv) os novos eixos de
deslocamentos populacionais em direção às cidades médias no interior do País; v) o
aumento  da  importância  dos  deslocamentos  pendulares;  vi)  o  esgotamento  da
expansão  da  fronteira  agrícola;  e  vii)  a  migração  de  retorno  para  o  Paraná.
(OLIVEIRA, 2011, p. 12).

No  entanto,  para  compreendermos  o  fenômeno  migratório  no  Brasil,  faz-se

necessário retornar aos acontecimentos nas últimas cinco décadas que configuram o contexto

do que chamamos de pós Segunda Guerra Mundial, e as transformações ocorridas para os

brasileiros e para o mundo desde então.

Consta-se  que  a  reestruturação  econômica  e  a  mundialização  financeira

acarretaram em profundas  mudanças  sociais  a  nível  mundial.  Diante  disso,  o  Brasil,  que

também passava pelas profundas mudanças em sua sociedade,  se reestruturava a partir do

eixo  econômico-social,  na  medida  em  que  se  desenvolveu  em  conjunto  do  seu  parque

industrial crescente, tornando-se assim, uma nação predominantemente urbana.

O território nacional tem como característica, a lógica situada  por abundante mão

de  obra,  e  com importante  diversidade  de  recursos  naturais,  mineralógicos  e  energéticos

tornou-se aos olhos do mundo lugar de investimento, e assim, o país passou a fazer parte do

eixo das nações emergentes no cenário mundial.

Historicamente,  a  política  econômica nacional  nos  anos que seguiram após os

acontecimentos  de  1964  resultou  no  que  chamamos  de  “milagre  brasileiro”.  A indústria
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cresceu  graças  a  empréstimos  estabelecidos  por  banco  mundiais,  sobretudo  o  Fundo

Monetário Internacional (FMI). Entretanto, o que sucedeu neste período foi à oscilação entre

crescimento  e  períodos  de  recessão  econômica  que  foi  característica  da  crescente  dívida

externa, Em consonância, também ocorria a expansão geográfica das indústrias de um lado,

de outro, ampliava-se cada vez mais as desigualdades entre as regiões do país.

Assim,  a  industrialização  teve  seu  papel  para  as  transformações  sociais  e  as

dinâmicas populacionais com ênfase no êxodo rural, após ciclos como os da cana-de-açúcar

no Nordeste e do Ouro em Minas Gerais, ou até mesmo o ciclo da borracha no Amazonas,

mas foi apenas o ciclo do café que resultou nos elementos necessários para a consolidação

industrial, principalmente em São Paulo, e para políticas de colonização com mão de obra

imigrante.

Neste ínterim, o processo de urbanização no país tornava-se maior ao acompanhar

o  crescimento  industrial  bem como os  fluxos  migratórios  que  ocorriam em função  desta

inserção nacional no capitalismo industrial.

De  modo  que  a  situação  no  campo  e  seu  campesinato,  foram  dadas  nas

transformações que ocorria de maneira peculiar e que entre, os meandros,  da tradição rural e

modernização industrial aos poucos foram forçando migrações em massa em todo contexto

nacional, sobretudo, no Nordeste, onde “As formas desiguais de desenvolvimento das regiões

brasileiras a partir dos anos 50 acabaram gerando profundas sequelas até os dias de hoje. Pois,

Populações foram obrigadas a abandonar seus lugares de origem na busca de possibilidades

de sobrevivência ou de melhores chances profissionais” (SCARLATO, 2005, p. 345).

Em suma, a partir da década de 1960 deu-se uma maior atenção aos fenômenos

relacionados  com a  migração,  e  nesta  época,  a  migração  rural-urbana  foi  definida  como

fundamental  para  análise  de  fenômenos  de  urbanização,  população  e  êxodo  rual.  Assim,

imigração  internacional  e  migração  temporária  interna  são  frutos  do  mesmo  processo,  a

reprodução da grande propriedade no Brasil envolvendo agora novos personagens. (DAMINI,

2001).

Segundo  o  IBGE,  a  definição  do  conceito  de  migração  e  deslocamento  deve

considerar  a  situação  de  residência  municipal  das  Unidades  da  Federação  (UF)  para  os

brasileiros  natos,  o  lugar  de  nascimento  serão  as  próprias  UF’s,  no  caso  do  indivíduo

naturalizado  brasileiro  ou  estrangeiro,  considera-se  o  país  onde  nasceu.  Desta  maneira,

quando há o deslocamento, o instituto considera emigrante o indivíduo que parte de sua terra

de nascimento e o trata como imigrante na perspectiva do local de destino. Caso brasileiro

nato, será tratado como imigrante em relação à UF, no caso de estrangeiros e naturalizados,
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serão tratados como imigrante internacional. Portanto:

A  complexidade  da  obtenção  sobre  movimentos  migratórios,  bem  como,  a
especificação  da  área  geográfica,  do  “tempo”  em  que  se  deseja  que  estas
informações sejam referidas e a avaliação das respostas oriundas do “campo” são
fatores  fundamentais  para  tornarem esse  tema um dos  mais  ricos  em termos  de
possibilidades de medição e análise (Censo demográfico 2000).

Desta forma, o resultado oriundo do censo para a análise dos fluxos migratórios e

deslocamentos  populacionais,  com  base  nos  municípios  de  nascimento  e  de  residência

(destino), torna-se concreto por meio do cruzamento destes números. No censo realizado entre

1960 à 1970, o crescimento médio anual verificado era de 4,2%. Já em 1980, houve um

crescimento significativo no número de indivíduos que saíram de sua terra natal, o número era

38% maior que o do período anterior, com crescimento de 3,3% ao ano, em 1990 o acréscimo

foi de 19% em relação à década anterior, e com redução mais significativa de crescimento ao

ano, 1,6%.

Enfim,  podemos  notar  que  as  diversas  formas  de  abordar  os  temas  sobre  os

movimentos  migratórios,  em alguns  aspectos  da  apreensão  sociológica  clássica,  tanto  de

maneira geral, como na releitura originária dos estudiosos desta temática do Brasil, perpassa,

as  múltiplas  ideias  endossadas  em conceitos  sociológicos  que  de  uma  maneira  ou  outra

contribuíram  para  as  formulações  de  estudos,  porém,  nunca  apreenderam  as  dimensões

essenciais para uma formulação epistêmica e metodológica especializada.

De certo modo, a teoria social sempre tratou dos dilemas da modernidade e da

sociedade capitalista em questão, a fim, de melhor compreendê-la apreendeu entre os diversos

momentos  as  insurgências  nas  dimensões  geográficas,  sociais,  psicológicas  voltadas  ao

mundo do trabalho, da mobilidade social e da mobilidade geográfica, oscilando entre teorias

este presente trabalho almejou instrumentalizar conceitos mais reflexivos e que estão sendo

foco de debates atuais nas ciências sociais.

Dando-se, portanto, a continuidade das análises do recorte empírico a partir da

noção  de  identidade  cultural  em  contexto  de  processo  biográficos,  considerando  as

proposições de cada indivíduo migrante, bem como as dimensões simbólicas e estruturadas no

que podemos chamar de habitus de migrante, nas estratégias, nas disputas por bens simbólicos

e  nos  desníveis  estruturados  em uma sociedade  onde  a  diferenciação  é  fator  também de

desigualdades  sociais  e  econômicas  que  refletem  como  um  ciclo  nas  oportunidades  de

emprego e de acesso às exigências escolares.
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CAPÍTULO 3 – PROCESSOS: MIGRATÓRIOS E IDENTITÁRIOS.

Sabe-se  do  caráter  interdisciplinar  que  os  estudos  dos  fenômenos  migratórios

levam os  pesquisadores  de  diversas  áreas  a  uma emergente  necessidade  de  adequar-se  à

diversas concepções teóricas. Face a essas características, compreendemos que a articulação

entre a concepção de mobilidade social e migração é comum a inúmeros pesquisadores, de

modo  que  as  respectivas  pesquisas  a  exemplo  de  Singer  (1980)  consideram  tanto  as

concepções clássicas, como é o caso da vertente do materialismo histórico, quanto estudos

que incluem as dimensões culturais. Em todo caso, a revisão da literatura que se direciona às

estas  duas  condições  sociais  levam-nos  às  reflexões  que  se  situam dentro  da  perspectiva

estruturalista.

Estudos da área da demografia referem-se ao conceito de mobilidade social como

a capacidade de mover-se por expressa mudança de ocupação com status sócio ocupacionais

distintos (WEISS, 1986; MERLLIÉ e PREVÓT, 1997 apud JANNUZZI, 2000).

Entretanto, no campo da sociologia, considera-se aqui, o conjunto de práticas que

se  estruturam  em  campos, nos  quais  indivíduos,  ou  determinadas  famílias  tendem,

inconsciente  e  conscientemente,  a  ampliar  seus  capitais  simbólicos,  como  o  objetivo  de

manutenção ou melhora das posições que ocupam num sistema estruturado em relações de

classes. (BOURDIEU, 2001).

De certa forma, estas duas concepções conceituais assemelham-se em sua origem,

mas para a primeira, a situação de mobilidade demográfica estaria mais relativizada com os

aspectos positivos e geoeconômicos, ao passo que na visão sociológica de Pierre Bourdieu

(2011),  relaciona-se  com  a  amplitude  fenomenológica  da  reprodução  social,  sendo  a

mobilidade  uma  função  estratégica  de  reconversão  entre  posições  de  classe  e  estruturas

sociais que um determinado agente pode realizar em uma vasta condição de deslocamentos

associadas ao capital social, sejam simbólicos, econômicos, religioso, entre outros.

Portanto, esse movimento se traduz no deslocamento em um espaço social que

nada  tem  em  comum  com  o  espaço  em  uma  só  dimensão  temporal.  A  “mobilidade

ascendente” os efeitos das transformações morfológicas das diferentes classes sociais leva-nos

a ignorar que existe uma reprodução social  estruturada que podem às vezes  determinar  a

posição estabilizada em defesa da manutenção. Para isso, o presente estudo entende que o

migrante na UOTV vê-se em obrigação a realizar procedimentos de  translação seguido de

uma mudança de condição. (BOURDIEU, 2011). Neste sentido, Bourdieu fornece exemplos,



34

tal como a passagem de um pequeno artesão para funcionário de um escritório comercial.

Assim,  a  mobilidade  encontra-se,  segundo  Bourdieu,  em  estruturas  que  são

hierarquizadas  não  somente  no  espaço  geográfico,  mas  principalmente,   no  espaço  dos

campos  sociais,  pois  para  este  autor,  o  espaço  social  também  permite  duas  formas  de

movimento,  apesar  de,  para  este  se  configurar  em uma  estratégia  de  reconversão  o  que

chamamos por tradição de mobilidade, propriamente dito.

Para a  compreensão deste  pensamento  é  importante  considerar  a  dimensão do

volume do capital  mais  importante,  para o menos  importante;  ou do capital  dominante à

dominada, em que as ocorrências são desiguais. O primeiro movimento a ser considerado é o

vertical, caracterizado pela ascendência ou descendência no mesmo campo, ou o movimento

transversal que implica ao agente a passagem de um campo para outro. Assim, conforme as

orientações  de  Dimitri  Fazito  (2002),  a  aplicação  para  o  fenômeno  das  migrações  deste

modelo se torna viável pelo menos em dois modos;

Em primeiro lugar, devem-se considerar os fluxos migratórios entre duas ou mais

regiões com relação aos laços estabelecidos por relações sociais, bem como considerar os

pontos onde há estas relações,  ou seja,  os “nós”. O segundo modo proposto,  consiste em

considerar as interações entre migrantes, não migrantes e as instituições como constituintes de

redes sociais. Por esse motivo, consideremos a estrutura societária da UOTV como contexto

social e campo onde ocorrem as estratégias de reprodução e reformulação da estrutura social

por  ações  atribuídas  à  redes  de  relações  estabelecidas  pelos  migrantes  investigados  nesta

pesquisa.

Desta forma, se a probabilidade da existência de uma economia de disposições de

bens simbólicos é em função de um microcosmo que é relacional e estabelecido pelo menos

dois agentes migrantes, de uma maneira ou outras interagem entre si e interpretam ações que

lhe são fornecidas por elementos estruturais, possibilitando-os a estabelecerem suas trajetórias

de vida por meio de decisões ou tomadas de posições.

“As  estratégias  dos  agentes  e  das  instituições  que  estão  envolvidas  nas  lutas

literárias, isto é, suas  tomadas de posições, [...] dependem da  posição que eles ocupem na

estrutura do campo, isto é, na distribuição do capital simbólico.” (BOURDIEU, 2011, p. 63).

Pode-se ainda relembrar que os interesses sociológicos sobre as interações sociais,

e  os  tipos  de  organização  que  se  estabelecem,  elucidam  a  importância  de  considerar  a

dimensão simbólica destas redes que se estabelecem de maneira geral e estruturada.

Hebert Blumer (1962) já considerava que a sociedade é genética da concepção das

interações simbólicas individuais e coletivas; “[...] a ação individual é uma construção e não
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uma ação espontânea, sendo constituída pelo indivíduo mercê das características das situações

que ele interpreta e a partir das quais ele age.” (BLUMER, 1964, p. 184).

A ARS (Análise das Redes Sociais) constitui em sua recente história, objetos e,

objetivos analíticos de diversos campos de estudo, sobretudo dos estudos computacionais de

onde advém sua origem nos anos 1940.

Com  base  na  Teoria  dos  Grafos,  Teoria  dos  Conjuntos  e  uma  ampla  gama  de
ferramentas algébricas - especialmente a partir da Álgebra Matriz - a análise de rede
veio à tona como o ramo científico capaz de criar um commom e terreno formal para
estudar  os  padrões  estruturais  em  diversas  empírica  redes  e  para  avaliar  suas
características organizacionais e dinâmica. (Fazito, 2009, P. 7).4

Em meados da década de 1990, as inovações tecnológicas propiciaram a evolução

do modelo anterior, ampliando-se, portanto a sua capacidade analítica de dados estatísticos e

lógicos  por  meio  de  softwares que  tinha  por  função  identificar,  avaliar  e,  quantificar  a

estrutura da rede social. Essa mudança acarretou transformações que foram influentes para

disciplinas  como  a  economia,  marketing,  sistemas  computacionais  e  também  as  ciências

humanas.

Na perspectiva das ciências sociais, suas bases metodológicas e empíricas diluem-

se em terrenos movediços destas disciplinas entre concepções epistêmicas,  entre,  macro e

mico sociologia, estrutura e ação.

Para a análise sobre processos migratórios, consideramos aqui, a recorrência das

relações  entre  a  estrutura  (rede)  versus os  agentes  sociais  (nós)  e  suas  ações  (relações).

Dando,  portanto,  suporte  para  a  apreensão  empírica  e  possibilidade  interpretativa  dos

processos migratórios vivenciados no microcosmo social da UOTV.

O que é de fato importante para a formulação de hipóteses nesta área de estudo é

considerar o comportamento social através de uma ótica da teoria de sistemas5. “No entanto,

a característica mais importante das redes é que a distribuição dos seus nós e laços pode

determinar os padrões de organização e comportamento dinâmico de sistemas.” (FAZITO,

2009, p. 6)

4 Based on the Graph Theory, the Set Theory and a broad array of algebraic tools – especially from the Matrix
Algebra – the network analysis came to light as the scientific branch able to set up a commom and formal
ground to study  the  structural  patterns  in  diverse  empirical  networks and to assess  its  organizational  and
dynamic features. (FAZITO, 2009, P. 7).

5 However, the most important feature of the networks is that the distribution of their nodes and ties can 
determine the patterns of organization and dynamic behaviour of systems.
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Portanto,  para  este  estudo analítico,  as  redes  constituem por  meio de  relações

entre amigos e familiares geograficamente localizados nos municípios de origem e destino,

como  pontos  (nós)  de  uma  rede  estrutural,  de  modo  que,  os  agentes  sociais  (migrantes,

familiares, amigos e/ou instituições sociais) foram tipologias destas estruturas sociais.

Para  efeito  deste  estudo,  consideramos  também  as  contribuições  teóricas  e

metodológicas de Pierre Bourdieu ao afirmar que o campo social é um espaço de múltiplas

dimensões  por  onde é  possível  deslocar-se (mobilidade)  de acordo com as  interpretações

estabelecidas  entre  agentes  -  agentes  e  agentes  –  instituições  sociais.  E “espaço

multidimensional  de  posições  tal  que  [...]  pode  ser  definida  em  função  de  um  sistema

multidimensional de coordenadas correspondente a valores diferentes e variáveis pertinentes”

(BOURDIEU, 2007, p. 135), e, onde os agentes podem mover-se e distribuir-se.

Portanto,  é  necessário  mostrar  que  os  migrantes  analisados  de  uma  maneira

multidimensional se situam em posições relativas nas redes sociais, ou estrutura social, que

viabiliza  seu  processo  ou  estratégia  migratória.  Entretanto,  vale  ressaltar  a  dimensão  da

disputa entre estes agentes que se encontram em um  campo de forças, que são objetivadas

para o sucesso da sua mobilização social e espacial, e por isso acontecem em função diretas às

interações sociais entre nós e laços.

Constituída tanto pela ação, quanto pela disposição estrutural, a identidade nos

leva  a  imaginar  a  nossa  própria  construção  cultural.  E  assim,  no  contexto  pós-moderno

podemos relacionar o conceito de identidade, seus respectivos processos de construção, com

as relações de poder. Relações estas que são circunscritas em contextos específicos, as quais

neste estudo são constituídos pela relações entre trabalhadores nativos e migrantes na UOTV.

Anthony  Giddens  (1991),  em  seu  livro  “As  consequências  da  modernidade”

afirma que a globalização é um dos elementos do projeto ocidental da modernidade. Para esse

autor,  o  processo  de  globalização  se  apresenta  como  a  força  motriz  de  um  sistema  de

homogeneização  cultural  puramente  ocidental,  que  de  uma  maneira  ou  de  outra,  demais

culturas são “esmagadas”.

Assim,  com  o  resultado  desse  processo  no  plano  social  ocorre  o  desigual

desenvolvimento  e  pulverização das  culturas,  e  dessa  forma se  constrói  um novo quadro

referencial  de escala  mundial  possibilitando surgir  antagonicamente certas  rugosidades  da

vida social.

De certo, podemos imaginar que do ponto de vista geográfico e social que são

estabelecidas no contexto moderno das novas relações que se contradizem quando se dispõem
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umas às outras a partir de fronteiras fragmentárias e que “[...] por sua vez, criam novas formas

de risco e perigo ao mesmo tempo em que promovem novas formas de sensibilidades de

longo alcance de segurança global” (GIDDENS, 1991. P 174).

Admite-se  também,  o  reconhecimento  das  reações  paradigmáticas  sobre  como

apreender o objeto do estudo urbano em contexto reflexivo das regularidades e estruturas..

Conhecida  como  a  condição  alternativa  de  superar  a  ambivalência  moderna,  a  condição

humana  pós-moderna  responde  com  clareza  alguma  das  perguntas  sociológicas  mais

pertinentes sobre os modos de vida urbanos.

A “crise” do sujeito e das espacialidades não são mais formas estáticas limitadas a

fronteiras e contextos simbólicos. As culturas estão se tornando cada vez mais híbridas o que

acompanha o processo de glocalização, fluxos de capitais e de pessoas, formando então,  o

cenário da urbanidade moderna.

No que se pode perceber por meio de uma busca da melhor definição do que é a

identidade cultural na pós-modernidade é que no momento atual, há uma variabilidade de

reflexões, entretanto, neste texto usaremos a proposta reflexiva da concepção ao apontar que a

identidade cultural não se dá de maneira unívoca.

A partir da perspectiva dos Estudos Culturais, alguns autores como, Stuart Hall,

Kathryn Woodward e Tomaz Tadeu da Silva entendem ao apontar a identidade e de certa

forma  a  cultura  como  um  processo  dinâmico  próprio  das  relações  sociais  de  grupos  e

indivíduos. Esses autores percebem os elementos simbólicos compartilhados entre si através

da  constatação  da  diferença,  nesse  sentido,  a  alteridade  e  o  estranhamento  é  o  elemento

primeiro para a noção da identidade cultural.

Contudo, estamos aqui pressupondo a estratificação social como sendo o principal

palco destas disputas. E entendendo a identidade cultural como um processo social e que na

sua  dinamicidade  produz  conflitos  e  disputas  pelos  bens  simbólicos  e  recursos  sociais

necessários para a manutenção do status quo coletivo e individual de grupos que apresentam

nas  suas  relações  uma  dissimetria.  Então,  faz  sentido  afirmamos  que  grupos  sociais  que

ocupam posições sociais diferentes na estrutura societária tendem a gerar conflitos quando

disputam bens simbólicos e materiais. Entretanto, sabe-se que as disputas ocorridas no plano

social  e  cotidiano muitas  das  vezes  se  misturam através  de  processos  de  sociabilidade  e

negociação estratégica dos recursos e capitais sociais.

Mas, é importante lembrar que as discussões das identidades culturais já nasceram
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confluentes com o que chamamos de poder e dominação. No entanto, um grupo majoritário

com  maiores  poderes  simbólico  e  materiais  não  subjuga  necessariamente  uma  cultura

minoritária, pois, sempre haverá caminhos da subversão e das transgressões às regras do jogo.

Analisar  a  identidade  cultural  é  avaliar  o  mundo  social  a  partir  do  olhar

sociológico  que  leva  em  consideração  a  construção  histórica  e  social  da  dimensão  dos

desiguais acessos ao poder político que inclui ou exclui determinados grupos.

A produção da identidade cultural se dá por meio da diferença. Partindo-se dessa

afirmação temos que assumir que a identidade não é um fato dado, uma coisa sólida ou uma

essência.  Desse modo,  teremos  que pensar  através  de uma perspectiva  inter-relacional  de

modo que devemos não considerar apenas a tolerância da diversidade, mas sim, assumir o fato

de que as culturas globais e locais se conectam entre si.

Além  disto,  devemos  expor  que  para  melhores  entendimentos  desse  estudo,

assume-se a necessidade de elucidar a concepção de processos identitários em contextos das

migrações.

Assim,  vale  ressaltar  que  esta  noção  está  em constante  reformulações  porque

ainda  são  parte  de  um  emergente  grupo  de  reflexões  adotadas  por  alguns  teóricos  e

apresentada  por  aqueles  que  se  predispõem  a  criticar  a  relativa  discussão  de  identidade

cultural para a realidade social em que nos encontramos.

Conforme explica  Ennes  e  Marcon (2014),  o  debate  pelo  qual  se  apresenta  a

concepção  de  identidade,  aparentemente  tem  um  sinal  de  enfraquecimento  conceitual,  e

segundo eles, uma das prováveis causas para isto se dá na própria discussão conceitual da

identidade,  uma  vez  que,  a  noção  se  apresenta  de  difícil  definição,  talvez,  pelo  uso

“inflacionado” do termo nas ciências sociais de modo geral. E por isso, uma das principais

dimensões  pela  qual  devemos  começar  a  explicação  dessa  nova  abordagem,  está  na

emergência  que  se  tem  em  ampliar  as  fronteiras  usuais  das  identidades  como  modelo

analítico.

A proposta é que se tenha em princípio ampliação do uso das relações de poder e

do debate político social como parte da epistemologia, problematizando e relativizando assim,

por dizer este conceito por meio das disputas que readequam as normas sociais, em busca de

específicos bens materiais ou simbólicos essenciais para o uso do poder nas relações sociais,

estas que por sua vez estão em constante transformações.

Ou seja, para Ennes e Marcon, a utilização da noção de processos na dimensão da
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identidade cultural e seus usos para a sociologia por exemplo, representa em uma tentativa de

avançar e de contribuir para o debate que se segue atualmente acerca do uso das identidades e

que a dimensão do poder, por muita das vezes deixada de lado, faça parte do embate teórico e

reflexivo, pois neste sentido faz-se a crítica construtiva ao atual uso dominante do conceito.

Vale ressaltar que para os autores, o principal argumento está na utilização dos

termo  processo,  e  assim,  ao  utilizar  a  dimensão  processual  estamos  neste  estudo

descaracterizando as formas fixas de uso das identidades quando estas se inserem nos embates

subsequentes as migrações, bem como, nos impasses que os encontros entre os trabalhadores

migrantes e não migrantes se estabelecem no âmbito da UOTV.

Ainda de forma harmoniosa com as proposta anunciada acima, enfocamos o uso

das  transgressões  sociais  advindas  dessas  diversidades  e  do  surgimento  de  disputas  por

recursos sociais na Vale em Sergipe, como importantes formas de compreender as realidades

vivenciadas e das formas de dominação e de hierarquização que são propostas.

 Sendo assim, a discussão sobre as identidades,  a  partir  desta lógica,  está  por

ventura a contemplar a formulação de uma tríplice revisão conceitual que termos interligados

e interdependentes, de modo que, possamos construir a noção processual.

Estas estão em função das relações entre os atores sociais, os bens, e as regras que

estão sendo estabelecidas cotidianamente. Neste sentido, a realidade da UOTV é objetivada e

teremos os trabalhadores migrantes e nativos como atores, seguidamente teremos as posições

hierárquicas funcionais e a dominação dos modos de saberes como os bens em disputas, e a

estruturação funcional da UOTV como as regras do jogo em questão. Sendo assim, teremos;

Atores  sociais  –  Bens  simbólicos  e  materiais  –  As  regras  sociais  ou  estruturas

hierárquicas/funcionais.

Faz-se  necessário  alocar  ou  identificar  quais  são  as  posições,  funções  ou

marcadores  sociais  que  estão  nos  meandros  das  relações  sociais  estabelecidas,  ou  seja,

identificar os atores sociais, suas trajetórias biográficas e seus percursos estratégicos fazem

parte  da  dimensão  do  conceito  de  processos  identitários.  Como  também,  as  formas  de

estratificação social, desigualdades socioeconômicas enquanto processos de diferenciação e

de embates políticos/identitários que se jogam nos nuances sociais em questão.
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CAPÍTULO 4 – ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE MIGRAÇÃO RECENTE EM

ARACAJU.

A partir deste ponto, apresentam-se alguns dos dados quantitativos que permitem

estabelecer  as  principais  características  do  espaço  amostral  dos  migrantes  urbanos

constituintes do recorte empírico desta dissertação. Estes são os dados obtidos em pesquisa de

campo  vinculada  ao  estudo  anterior  do  CSEM,  bem como  do  artigo  Origem  e  destino:

mudanças  na  vida  de  migrantes  em  Aracaju/Se6,  (ENNES,  2011) que  dá  suporte

metodológico para o estudo qualitativo, aqui proposto.

Conforme já elucidado, a composição predominante dos migrantes urbanos em

Aracaju é de indivíduos que são oriundos do interior sergipano, seguidamente de migrantes

oriundo dos Estados da Bahia e Alagoas. Neste capítulo, o esforço analítico está voltado para

o grupo de migrantes questionados em pesquisa de campo.

O espaço amostral analisado a partir da pesquisa de campo, a predominância é dos

migrantes oriundos de zonas urbanas (75%). Já os que vieram de zonas rurais (21%) esboçam

um quadro peculiar, uma vez que as atividades agrícolas do interior de Sergipe constituem a

principal referencia produtiva.

Repostas Ocorrências %
Eu mesmo/o 102 65,8
Parentes 38 24,5
Outros 9 5,8
Empresa 6 3,9
Total 155 100,0

Tabela 01 -  Migrantes, segundo organização de sua viagem. 
Fonte: Pesquisa de campo.

Os migrantes que foram entrevistados estão divididos quase que simetricamente

de acordo com o sexo, cerca de, 53,5% dos entrevistados constituíam o sexo masculino, em

medida que 45,8% destes envolvidos na pesquisa correspondiam ao sexo feminino. Observa-

se também,  no que diz respeito a cor da pele, 46,5% se auto declararam pardos, seguidamente

dos 35,5% que se definiram brancos em relação a cor da pele; auto declarados pretos constitui

nesta amostra 14,2% e os amarelos e indígenas 1,9% cada. (ENNES, 2011).

Já  a  caracterização do perfil  escolar  destes  questionados,  compõem-se em um
6 - Marcelo Alario Ennes foi o coordenador da pesquisa do CSEM em Aracaju. Neste artigo, apresenta parte dos 
resultados obtidos em campo .
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significativo diferencial quanto ao nível de escolaridade.

Respostas Ocorrências %
Médio completo 38 24,5
Superior incompleto 37 23,9
Superior completo 27 17,4
Pós-graduação 12 7,7
Mestrado ou Doutorado 12 7,7
Fundamental incompleto 11 7,1
Médio incompleto 8 5,2
Fundamental completo 7 4,5
Alfabetização de Adultos 2 1,3
Nenhum 1 0,6
Total 155 100,0

Tabela 02 – Migrantes, segundo escolaridade.
Fonte: Pesquisa de campo

A análise das redes sociais tem uma grande tradição nas ciências sociais, no que

diz respeito à investigação empírica dos fenômenos migratórios e, de certa forma, contribui

para algumas das melhores tentativas de interpretação destes processos de descolamento. As

redes sociais forma o modelo adequado a esse estudo e possibilita traçar a estrutura desta rede

social, e até mesmo como esta se comporta, seus efeitos sobre os agentes migrantes que se

estabelecem nesta dinâmica.  "Nesse caso, os nós são claramente os imigrantes e os laços

sociais poderiam ser definido amplamente como" convivência "ou" aqueles que você sabe

cara-a-cara”7 (FAZITO, 2009, p. 8).

A realidade observada por meio de inquérito a indivíduos migrantes em Aracaju

fornece  a  moldura  que  esta  realidade  apresenta  nível  de  instituição  social  ou  redes,  a

ocorrência relatada enfatiza o quanto é importante para as expectativas que se estabelecem e

justificam o ato de migrar. Possuir conhecimento de pessoas no local de origem em Aracaju,

ou a existência de pessoas a quem se possa recorrer em momentos difíceis são inerente ao

êxito da mobilidade. Abaixo, dados do campo fornecem a relação entre o conhecimento de

pessoas  em Aracaju  antes  da  migração e  o  grau  que  estas  pessoas  influencia  em todo o

processo.  Na  tabela  7  podemos  verificar  que  78%  dos  entrevistados  possuem  amigos,

conhecidos ou familiares no local de destino contra apenas 20% dos que vieram à cidade sem

conhecidos prévias.

7“In such case, the nodes are clearly immigrants and the social ties could be defined broadly as 
“acquaintanceship”, or “those who you know face-to-face””



42

Respostas Ocorrências %
Sim 121 78,1
Não 32 20,6
n/r 2 1,3
Total 155 100,0

Tabela 03 – Migrantes, segundo conhecimento de pessoas no local de destino.

Fonte: Pesquisa de campo.

Nesta  relação,  o  gráfico  2  aponta  novamente  a  liderança  das  redes  e  grupos

familiares no local de destino para o processo migratório, já que, 46,5% (familiar no lugar de

origem) somado aos 7,1% (familiar no locam de destino) afirmam, que este receberam auxilio

na integração à comunidade de destino por meio destas redes. Ao que diz respeito aos amigos

e seus vínculos, os que ajudam na recepção dos migrantes para Aracaju são representados no

inquérito por cerca dos 30% dentro do espaço amostra.

Gráfico 01 – Migrantes, segundo ajuda ao chegar no local de destino.:
Fonte: Pesquisa de campo.

Como o sistema de relações e processos de integração dos migrantes urbanos em

Aracaju se comporta? Diante da difícil tarefa de utilizar a noção de Redes Sociais para o

estudo e análise do fenômeno migratório a partir  de uma apreensão empírica de sistemas

estruturais de rede, de relações, de amizade e de família em Aracaju é necessário compreender

que a noção do conceito de redes em processos migratórios é recorrente nesta dissertação.

Às vezes esta noção pode aparecer como uma alternativa a tradição clássica com



43

perspectiva econômica da análise do fenômeno migratório (FAZITO, 2002), e por essa razão

as ciências sociais cometem o engano de situar as Redes Sociais como sinônimos de relações

sociais,  fluxos  de  migração,  ou  sistemas  de  solidariedade  social  por  meio  de  vínculos

familiares e de amizade.

Entretanto,  diante  da  necessidade  de  revelar  padrões  estruturais  dos  fluxos  e

explicar as causas e efeitos do processo migratório para a cidade de Aracaju, a Análise de

Redes Sociais (ARS) possibilita contextualizar neste caso específico, pontos de relações entre

os atores sociais inseridos numa estrutura ou sistema de relações de parentesco e amizade que

eventualmente  viabilizam estratégias  para  o  processo  de  migração  e  fixação  no  lugar  de

destino.

Os  estudos  das  redes  sociais  revelam  a  estrutura  social,  e  as  formas  de

organização de membros que constituem estas redes em processo, sobretudo de interações.

Em  outras  palavras  elas  elucidam  estruturas  que  podem  evoluir  de  forma  não  linear  e,

portanto  produzir  consequências  que  são  imprevisíveis  sobre  determinando  contexto

(FAZITO, 2002). O que significa dizer que é impossível isolar e problematizar as relações que

existem, mas podemos esboçar modelos com números estatísticos que permitem relacionar os

atores entre si. A rede associa migrantes a não-migrantes através do tempo e do espaço:

Uma vez iniciados, os fluxos migratórios tornam-se auto-alimentados, na medida em
que  re-fletem  a  instauração  de  laços  e  de  redes  de  informação,  assistência  e
obrigação que se desenvolvem entre o imigrado na sociedade de destino e amigos e
parentes que per-maneceram na área de origem. (Boyd, 1989, p. 641 apud FAZITO,
2002. P. 209).

Desta maneira o acesso às redes sociais que são estabelecidas entre o lugar de

origem e o de destino são estabelecidos desde o primeiro momento na decisão de migrar, pois

esta  decisão  depende  em  grande  parte  da  existência  previa  destes  laços  relacionais  e

solidários,  no  caso  de  aqui  analisado  estas  redes  facilitaram  a  partida  como  também  o

sentimento de integração.

Repostas Ocorrências %
Sim 122 78,7
Não 26 16,8
N/R 7 4,5

Tabela 04 – Migrantes, segundo sentimento de integração
Fonte: Pesquisa de campo.
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Respostas Ocorrências %

Amizades e boa vizinhança 101 65,2

Cumpro minhas obrigações de cidadão 90 58,1

Conhecimento dos costumes locais 44 28,4

Participo da Igreja 38 24,5

Grupos comunitários 8 5,2

Outros 7 4,5

Tabela 05 – Migrantes, segundo ações de integração no local de destino
Fonte: Pesquisa de campo.

De acordo com Ennes (2011),  este sentimento do migrante urbano em Aracaju

que está integrado, não significa necessariamente que estes estejam em situação de alcance

total de seus objetivos, como fator que os levaram a migrar.

Assim, podemos compreender que dentro deste sistema de relações pessoais, o

migrante,  seja  este  individual  ou  em grupo  familiar,  constitui-se  como um agente  que  é

racional, e que almeja alcançar seus objetivos.  E para tal,  mobiliza recursos (estratégicos)

relacionais não apenas para escolher destinos, mas também para se inserir no “mercado” de

bens simbólicos do lugar de recepção. (TRUZZI, 2008). Neste aspecto, o migrante urbano de

Aracaju é agente mobilizador de seu próprio capital social. Já na ótica de Foucault (2008), o

migrante  é  empresário  de  si  mesmo  onde  a  mobilidade  social  ocorre  em  virtude  de

investimentos para se obter certa melhoria.

A  família  no  processo  de  migração  constitui  um  pilar  pertinente  para  a

consolidação  do  ato  de  migrar,  geralmente  a  influência  familiar  tem  características

estratégicas que muitas vezes estabelecem as diretrizes da migração, ou seja, as rotas, locais

de  destinos,  contatos  no  lugar  de  chegada  são  por  vezes  estabelecidos  nas  relações  com

parentes, amigos no lugar de origem e destino do migrante. (SCHÖRNER, 2009). Assim, o

recurso estratégico familiar  viabiliza relações  durante o deslocamento e própria  migração.

Harbison (1981)8, sobre a função do grupo familiar e as redes sociais afirma que “A família é

frequentemente dispersa geograficamente e a rede social criada pelos parentes em diferentes

regiões é um importante componente no processo de tomada da decisão de migrar”. Assim, o

sucesso do empreendimento migratório aumenta diante de uma ampla rede de informações

trocadas entre os membros familiares que realizaram a migração anteriormente. “A rede social

teria,  também,  um  papel  fundamental  no  suporte  ao  migrante  em  seu  novo  ambiente”.

(SANTOS, 2010, p. 10).

8

 Apud; “Migração: uma revisão sobre algumas das principais teorias” Mauro A Santos, Alisson F 
Barbieri, José A M Carvalho e Carla J Machado – Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar. 2010.
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No entanto,  o conceito de redes sociais (TRUZZI, 2008) e a análise das redes

sociais (FAZITO, 2002) estabelecem um conjunto de relações sociais, ou rede de relações,

importantes para introduzir na literatura social que pretende analisar o processo migratório, a

noção de estrutura social e estrutura de relações. Pensar a família, a migração e, a rede de

relações constitui uma perspectiva amplamente utilizada neste tipo de estudo, pois apesar de

poder migrar sozinho, o processo social estruturado se estende mais que a dimensão social

individual. Nesse sentido, as redes familiares, de amizade ou solidariedade em geral dizem

respeito ao conjunto de ações individuais que confluem em relações comuns e destinos iguais.

“As  trajetórias  migratórias  conformam  os  movimentos  de  deslocamento  ou  pessoas  que

seguem diversos roteiros. Mais do que fenômenos particulares elas revelam modos coletivos

de reprodução social” (SCHÖRNER, 2009, p. 141).

Esta análise da dimensão familiar no processo migratório direciona-nos à reflexão

em  escala  microssomática  do  contexto  estrutural  de  sistemas  societários,  geralmente,  os

ganhos obtidos pela migração sob a ótica familiar baseiam-se nos cálculos entre a diferença

do custo ativados na migração e os retornos obtidos, considerando sempre todos os membros

de um grupo ou família que migraram no mesmo período e local.

Dessa maneira a pesquisa de campo elucidou que em momentos de sofrimento, os

migrantes  urbanos  em  Aracaju  recorreram  principalmente  às  relações  familiares.  A

comparação feita entre momentos de sofrimento no local de origem, e no local de chegada

mostra que há certa ruptura com a família, no entanto, de maneira geral as redes de relações

nos  dois  momentos  são  ativadas  quando  se  há  necessidade,  não  somente  as  relações  de

parentesco, como as de amizade.

Resposta Origem Destino
Família 80 61,9
Amigos 21,9 29,0
Religião 11,0 17,4
Ninguém 9,0 5,8
Outros 1,9 1,2

Tabela 06 – Migrantes, segundo ajuda no local de destino em momentos de sofrimento.
Fonte: Pesquisa de campo.

De acordo com os números da pesquisa de campo, cerca de 65% dos migrantes

urbanos  entrevistados  foram responsáveis  pela  organização  do  seu  deslocamento.  Apesar

disso, neste movimento, ele estabelece novas relações e conhece novas pessoas, entretanto

quando se expõem em situação de dificuldade, os amigos e os familiares  são acionados por
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eles.  Assim,  essas  redes  agem  como  interpretes  do  mundo  urbano  e  transmitem  a  sua

experiência pessoal (SCHÖRNER, 2009).  Apesar disso, o processo de migração resultou em

rupturas significativas do migrante urbano em Aracaju com o núcleo familiar.

Respostas Ocorrências %
Deixei a família de meus pais e tenho nova família 86 55,5
Deixei a família de meus pais e estou só 24 15,5
Os membros da minha família moram em cidades diferentes 18 11,6
Deixei/perdi meu/minha esposo/a e filhos e tenho nova família 9 5,8
Outro 7 4,5
N/R 6 3,9
Não aconteceram mudanças relevantes 4 2,6
Deixei/perdi minha família e estou só 1 0,6
Total 155 100,0

Tabela 07 – Migrantes, segundo mudança no núcleo familiar.
Fonte: Pesquisa de campo.

É importante notar que a relação existente entre o núcleo familiar, e o movimento

migratório estabelecido em Aracaju é compreendida pela permanência dos vínculos familiares

entre migrantes e os indivíduos, tanto no lugar de origem, como no lugar de chegada. De

acordo  com os  números  obtidos  em campo,  78% migrantes  mostraram ter  conhecimento

prévio no local de destino, e que cerca de 46,5% receberam ajuda familiar ao chegar na cidade

de destino.

A  função  das  redes  de  amizade  também  se  faz  importante  nesse  “jogo”  de

possibilidades  estratégicas,  uma vez  que,  30,3% receberam ajuda  de  amigos  no  lugar  de

chegada, as formações complexas destas relações entre origem e destino elucidam quando

87,1% dos migrantes urbanos em Aracaju continuam de certa maneira tendo laços com o lugar

de  partida, pois estas redes reduzem os custos e risco do movimento migratório e auxiliam na

mobilidade social de cada migrante, grupo ou família, bem como, consolidam-se nas redes

uma forma relativa de capital social para questões de assimilação, emprego e moradia no local

de chegada.

Neste  tópico,  a  análise  considera  como base  comparativa  a  área  de ocupação,

remessa, e geração de renda dos migrantes segundo as suas atividades no local de saída e no

local de destino respectivamente. Considera-se também, que esta análise possibilita a melhor

compreensão dos recursos constituintes da mobilidade social deste grupo avaliado.

De acordo com o gráfico abaixo, o dado mais contrastante refere-se à educação, o

qual após o processo migratório houve uma redução considerável no número de pessoas que

apenas estudavam. Porém, nos setores de indústria, comércio e serviços é possível observar
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um aumento significativo. Ao mesmo tempo em que podemos associar este movimento de

crescimentos em setores predominantemente urbano a expressão da diminuição de migrantes

atuantes no setor da agricultura. Também é possível verificar a semelhança entre a ocupação

oriunda de trabalho informal com o trabalho autônomo.

Gráfico 02 – Migrantes, segundo ocupação nos locais de origem e de destino.
Fonte: Pesquisa de campo

A educação  ainda  representa  o  principal  indicativo  de  mudança  no  percurso

migratório,  mesmo a partir  da redução entre  os  migrantes que só estudavam no lugar  de

origem (41,3%), e no lugar de destino (18,7%) este setor mantém-se no ápice entre as demais

ocupações resultantes da migração, ratificando mais uma vez, o peculiar perfil dos migrantes

urbanos em questão, em que o grau de instrução escolar é ativado estrategicamente, sendo

muitas das vezes  o objetivo principal  da mudança.  Nesse sentido,  a  pesquisa de Scardini

(2008) sobre professores migrantes para Aracaju, justifica o quadro geral das motivações do

migrante urbano para a cidade nas últimas duas décadas,  que seria o mundo Acadêmico.

No gráfico seguinte, podemos verificar o aumento do número de migrantes que

passaram a obter algum tipo de remuneração após o processo migratório, evidencia-se pontos

importantes para a análise da mobilidade destes migrantes no campo econômico. O número

dos migrantes que recebiam até um salário mínimo não teve modificações, porém, as parcelas

de  renda  a  partir  de  dois  salários  foram ampliadas  depois  de  concluído  o  deslocamento

migratório.

Para Ennes (2011), a análise da renda pessoal entre o local de origem e destino
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elucida uma melhora significativa, principalmente para aqueles que passaram a receber mais

de dois salários mínimos.

Gráfico 03 – Migrantes, segundo renda nos locais de origem e de destino:
Fonte pesquisa de campo.
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CAPÍTULO 5 –  AS DIMENSÕES DO MIGRANTE NA UOTV

As transformações que ocorreram nas últimas décadas na estrutura populacional,

mais especificamente nas dinâmicas migratórias próprias do contexto analisado neste estudo,

decorrem da reestruturação socioeconômica com base nas readequações do eixo econômico

em Sergipe.

Como  exemplo  desta  readequação,  pode-se  citar  os  setores  econômicos  da

indústria e dos serviços como sendo os mais influentes para as cifras que põem a capital

sergipana  em 13º  lugar  no  ranking  entre  as  capitais  com maior  renda  per  capita,  sendo

consequentemente a 2º posição entre as capitais do nordeste, como podemos evidenciar na

tabela abaixo;

Produto Interno Bruto a preços correntes e Produto Interno Bruto per capita, segundo os municípios - 2005-20099

A preços correntes (1 000 R$) Per capita (R$)

200910

Capitais 2005 2006 2007 2008 2009 (1)

   Aracaju-Se   5 197 568   5 633 122   6 268 972   6 759 420   7 069 448    12 994,38

   Recife-Pe   16 324 073   18 316 659   20 689 607   22 470 886   24 835 340    15 903,18

   Salvador-Ba   22 532 509   24 139 423   26 772 417   29 393 081   32 824 229    10 948,50

Tabela 08 – Produto Interno Bruto a preços correntes e Produto Interno Bruto per capita 2005-2009.
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.

Os dados quantitativos que foram divulgados pelo PNAD, Pesquisa Nacional por

Amostra  de  Domicílios,  realizada  pelo  IBGE  entre  os  anos  de  2000,  2004  e  2009

complementam  os  dados  obtidos  com  a  pesquisa  do  CSEM  e  elucidam  a  evolução  da

capacidade do Estado sergipano na absorção do fluxo migratório,  neste  sentido,  podemos

dizer  que  a  capital  do  estado  por  ser  a  região  metropolitana  é  a  que  mais  absorve  os

imigrantes,  mesmo  sendo  apenas  como  moradia  enquanto  as  atividades  econômicas  são

exercidas no interior do Estado.

A redução das diferenças econômicas entre as regiões brasileiras, e, sobretudo, o

desenvolvimento  da  região  nordeste,  nos  leva  a  abandonar  a  antiga  posição  de  pensar  o

movimento migratório enquanto um processo de emigração e evasão populacional do campo

nordestino para a urbanidade do sudeste.  Pois,  neste  sentido os fluxos migratórios para o

9Adaptada.
10Dados com possíveis modificações pelo IBGE.
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Nordeste  nos  dias  atuais  já  supera  o  fluxo  para  o  sudeste  em  termos  de  atratividade

demográfica. (BAENINGER, 2000).

Além disso,  historicamente  o  processo  de  industrialização11 e  urbanização  no

Brasil estão associados à dinâmica demográfica da população e dos fluxos migratórios. Assim

como,  em  Sergipe  podemos  destacar  a  implementação  dos  polos  industriais  nos  setores

petroquímicos e de mineração.  E estes,  como elementos fundamentais  pala  a elevação da

eficácia migratória no Estado.

Considerando a região metropolitana de Aracaju12 como fator de hierarquização

urbana no Estado,  é  importante  lembrar  que,  apesar  da  UOTV se  localizar  fora  da  zona

metropolitana, esta, relaciona-se diretamente com a RMA13, pois a influência econômica e

espacial se dá através de uma horizontalidade do processo produtivo e consequentemente do

capital  humano, contribuindo assim para o surgimento de empresas de apoio logísticos em

Aracaju,  e  também  pelo  grande  números  de  funcionários  da  unidade  que  estabeleceram

residência nos bairros na grande Aracaju. Ressalta-se, que o setor industrial contribui com o

desenvolvimento econômico da RMA e assim, podemos situar as ações socioeconômicas da

Vale como um dos fatores de atratividade de contingente migratório em contextos urbanos.

Desta  forma,  a  realidade  encontrada  pelos  fluxos  migratórios  em  Sergipe,

especialmente na sua capital, é semelhante a observada nas demais metrópoles nordestinas,

que desde a década de 1970 tem observado um crescente grau de absorção de migrantes

graças ao crescimento econômico e social da região.

A  importância  econômica,  as  condições  de  vida  da  capital,  e  as  distâncias

reduzidas  do  Estado  são  importantes  fatores  para  a  explicação  da  reconfiguração  sócio

espacial a partir da convergência dos fluxos migratórios para Aracaju.

Essa dinâmica baseia-se, assim, no desenvolvimento das forças produtivas e de

novos postos de trabalho que se expandiram nas últimas décadas com o crescimento industrial

de  Sergipe,  processo  no  qual  a  UOTV  ocupa  um  lugar  de  destaque  ao  lado  de  grupo

empresariais  como a FAFEN (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados) e Petrobrás,  que é a

principal unidade no ramo industrial no Estado..

Estes fatores podem ser entendidos, a partir do fato de que, no Brasil, ocorrem os

processos  de  industrialização  que  estão  muitas  vezes  associados  aos  processos  de
11 No caso de Sergipe, podemos destacar a importância do setor de produção e mineração do potássio em

Sergipe,  com  a  implementação  da  mina  e  usina  de  beneficiamento  da  Vale  Fertilizantes  na  Unidade
Operacional Taquari-Vassouras em qual município alavancou a atratividade de mão-de-obra mais qualificada
migrante.

12 Como resultado do processo de crescimento, a lei estadual de nº25 de dezembro de 1995 criou a região 
metropolitana que passou ser constituída por Aracaju, como sede, e pelos municípios de Barra dos coqueiros,
Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

13 RMA (Região Metropolitana de Aracaju)
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urbanização, que, por sua vez, estão  ligados diretamente com a nova dinâmica migratória

nacional, e por assim dizer, acaba por criar um novo perfil do migrante urbano em Sergipe, o

qual foge da clássica ordem de migrantes ligados ao processo tradicional do campo-cidade.

Em  Sergipe,  tornou-se  possível  observar  como  alguns  grupos  de  migrantes

convergem  entre  si  os  elementos  que  são  implícitos  à  economia  local,  bem  como  as

disposições pessoais objetivadas e estrategicamente adotadas em seus processos biográficos

de maneira geral.

Por  exemplo,  o  desenvolvimento  socioeconômico  de  Aracaju  não  foi

acompanhado  do  crescimento  da  formação  de  mão  de  obra  qualificada.  Deste  modo,  a

evolução da oferta desses postos de trabalho voltados a profissionais mais especializados não

pode ser atendida com mão de obra local14.

Se a migração se dá por meio da busca da mobilidade social, este processo, pode

ser vivenciado por um movimento de ascensão positiva ou negativa entre as relações sociais e

econômica,  como uma espécie de jogo, onde os atores são os elementos necessários para

promover a mobilidade social de forma individual ou familiar a partir de um conjunto de

regras dispostas que são estruturadas e estruturantes das estratégias de vida e dos percursos

biográficos do ator social.

Os processos identitários que se configuram diante das relações que se dão através

de redes e processos sociais refletem as transformações da estruturação da sociedade com

viabilidade a reconstruções identitárias em contexto de migração, esses processos acontecem

na relação entre os migrantes e nativos no âmbito das próprias instituições.15

Embora o volume de migração dentro do Brasil está desacelerando desde o ano de

1999, como aponta o IBGE, significa dizer que temos a característica a partir da redução de

migrantes entre as regiões do país, ou seja, há menos fluxos inter-regional do que os fluxos

intra-regionais.  Desse modo, os fatos nos levam a reflexão acerca do processo migratório

diferenciado, que pode ser associados não só como as migrações de retorno, como também

por inversões migratórias de pessoal mais qualificados para ocupar carências de mão de obra

especializada.

Segundo artigo publicado pelo IBGE, a principal razão para esse novo perfil no

deslocamento populacional nas últimas décadas se dá pela perda da capacidade de atração da
14 Um exemplo dessa defasagem e a urgência de demanda de trabalhadores migrantes é o caso das vagas de 

professores universitários em Sergipe. O crescimento rápido das universidades após o boom de 1996 com as 
instituições particulares, atraíram especificamente, professores migrantes para ocupar os postos de trabalhos 
mais deficitários de pessoas capacitadas às instituições de ensino. (SCARDIDI, 2008).

15 Os  modos  em que se  estrutura  a  ação  é  o  reflexo  direto  das  partes  da  própria  estrutura  social  e  sua
disponibilidade  de  ações  possíveis  dando  ênfase  assim  às  relações  sociais  baseadas  na  diferença  e
desigualdades que acontecem segundo uma lógica estrutural e estruturante ou digamos pela construção de
um habitus social.
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região Sudeste, o que é evidenciado com um saldo negativo no índice de eficácia migratória

nos anos de 2004 até 2009, avaliados pelo PNAD.

Entretanto, segundo o IBGE, a região nordestina continua a perder população, só

que em números menos expressivos que nas décadas anteriores e, no que consta a modalidade

de migração de retorno, Sergipe está em 4º lugar. No entanto, o Estado é considerado ainda

como uma área de rotatividade migratória, isto é, o índice de entrada e saída da população tem

números semelhantes. De acordo como censo de 2010, o índice de eficácia migratória em

Sergipe é de 0.015716.

As  migrações  para  Aracaju  segue  a  tendência  da  diminuição  do  volume  de

migração nacional e vivencia um processo de desaceleração desde a década de 2000 como

aponta o IBGE. Esta tendência coincide com o aumento de fluxos considerados tipicamente

como migrações de retorno, as quais envolveram cerca de 2 milhões de migrantes entre os

anos de 2004 a 2009.17

A redução  da  atratividade  de  cidades  situadas  na  região  sudeste  levou a  uma

redução do índice de eficácia migratória entre os anos de 2004 a 2009 conforme aponta a

pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD) realizada nos respectivos anos.

A região  Nordeste  continua  a  perder  parte  de  sua  população  por  fatores  de

emigração,  no  entanto,  estes  fluxos  têm sido  cada  vez  menores  considerando as  décadas

anteriores. No que diz respeito à migração de retorno, em âmbito nacional, o Estado sergipano

está  entre  as  principais  unidades  da  Federação  em  número  de  migrantes  tipicamente

caracterizados nesta modalidade.

A dinâmica  migratória  do  Nordeste  para  outras  regiões  do  Brasil  favoreceu a

reestruturação de regiões metropolitanas, bem como o arrefecimento para emigrações, e por

outro  lado,  observou-se   um  período  de  expansão  para  a  atratividade  de  mão  de  obra

migratória com maior especialização escolar.

A  capacidade  de  absorção  de  populações  nas  últimas  décadas,  pois  desde  a

década  de  1980  podia-se  observar  a  reestruturação  sócio  espacial  do  Nordeste  com  as

mudanças  das  estruturas  produtivas  industriais  e  campesinas,  de  modo  que  como afirma

Baeninger  (2000)  foi  a  década  em  que  pela  primeira  vez  a  população  rural  nordestina

diminuía em relação a população que viviam em centros urbanos e especialmente cidades

propriamente nordestinas

16 O Índice de Eficácia Migratória varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior a capacidade de 
absorção de população. Ao contrário, quando o indicador for próximo de menos 1, significa maior evasão 
populacional. Valores próximos a zero indicam a ocorrência de rotatividade migratória.

17 Fontes: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004 e 2009; Censo Demográfico 2000.
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Migrantes para Aracaju, segundo região de origem.

Regiões 1970 1980 1991 2000
Nordeste 85,7 90,27 89,8 96,2
Sudeste 11,5 7,27 8,3 2,9
Sul 1,6 1,14 0,5 0,4
Centro Oeste 0,5 0,62 0,9 0,2
Norte 0,3 0,18 0,4 0,2
Tabela 09 – Migrantes para Aracaju, segundo região de orrigem.
Fonte: IBGE. Censos demográficos.

Migrantes, segundo Estados (NE) de origem.

Origem 1970 1980 1991 2000
MA 0,5 0,2 0,3 0,6
PI 0,4 0,2 0,3 0,5
CE 1,1 1,0 0,9 1,1
RN 1,1 0,5 0,4 0,6
PB 1,8 0,6 0,6 1,2
PE 10,1 4,0 3,4 4,2
AL 45,4 11,7 8,9 12,7
SE 8,4 70,6 72,5 65,4
BA 31,0 11,3 12,7 13,6
Tabela 10 – Migrantes, segundo Estados (NE) de origem.
Fonte: IBGE. Censos demográficos.

Assim,  é  possível  perceber  que  a  forma intra-regional  do  processo  migratório

ocorrido em Sergipe deve-se à maioria dos migrantes, que tomaram Aracaju como lugar de

destino procediam, sobretudo do interior do Estado, como também dos Estados circunvizinhos

Alagoas e Bahia.

Ainda  com  base  em   dados  empíricos,  que  possibilitam  estabelecer  algumas

características dos migrantes urbanos em Aracaju, ressaltamos que estes foram obtidos através

da pesquisa realizada pelo CSEM (Centro Scalabriano de Estudos Migratórios) e compilados

no artigo “Origem e Destino: mudanças na vida de migrantes em Aracaju/Se”  18 os quais

mostram  que  a  composição  do  contingente  migratório  em  Aracaju  é  primeiramente  por

indivíduos do próprio Estado seguidamente por migrantes Nordestinos, sobretudo de Alagoas

e Bahia.

A partir do campo, e da coleta de dados foi possível a construção dos gráficos

abaixo  com  dados  primários  e  secundários,  e  neste  sentido  apreciamos  as  nuances  da

expressividade  de  migrantes,  a  partir  da  origem  inicial  para  o  seu  fluxo  migratório  que

18 Marcelo Alario Ennes, 2011.
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também conta com dados empíricos referentes a funcionários migrantes da UOTV.

Gráfico 04 – Funcionários Migrantes da UOTV segundo Estado de Origem.
Fonte: Recursos humanos da Vale em Cubatão/SP

Migrantes em Aracaju, segundo Estado de Origem.

Gráfico  05 – Migrantes em Aracaju, segundo Estado de origem.
Fonte: Origem e destino
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Portanto, com os dados postos em comparação, temos o quadro de origem dos

funcionários da UOTV de maneira que reafirma os quadros que foram baseados nos dados

coletados através da pesquisa do CSEM e mesmo com os dados apontados pelo IBGE, no que

se refere aos processos de migração no Nordeste.

Assim, elucida-se a permanência das características das migrações intra-regionais,

tendo como importantes fontes originárias as migrações de Estados vizinhos, ou metrópoles

regionais, como por exemplo Bahia, Alagoas e Pernambuco.

O  ato  de  emigrar  é  dado  geralmente  pela  busca  da  melhoria  de  vida  e  as

dificuldades surgidas na mobilidade social e geográfica forma uma gama de situações que são

geralmente contornadas pelo indivíduo com o apoio das redes de solidariedade, no desistido e

na origem socioespacial, ou mesmo enquanto um fruto das ações qualificadoras de profissão,

uma vez que, muitos são cooptados por empresas.

Neste  sentido,  teremos  as  informações  dos  dados  coletados  em  que  cerca  de

51,6% dos entrevistados  que  apontaram a questão  do  emprego/trabalho como a  principal

causa da decisão de migrar, por outro lado, temos 26,5% dos que responderam que a decisão

de migrar deu-se pela busca do estudo ou formação profissional. Assim, as trajetórias sociais

destes ocorrem no cotidiano e motivados por ações que se orientam na busca de melhorias

sociais  e  econômicas  e  por  meio  dessas  vivências  é  que  muitas  das  vezes  acabam  por

remodelar as condições identitárias originais.

Ao tomarmos como referencial analítico as condições escolares como marcadoras

dos  percursos  biográficos  individuais  e  coletivos  em  fluxos  migratórios  é  evidente  o

expressivo números que situam-se na busca pela oportunidade de escolaridade e formação,

estas busca torna-se um perfil idealizado que é característico dos processos vivenciados pelos

migrantes em Sergipe , de modo que, possuir ou qualificar a situação escolar é a busca pela

eficácia  para  a  promoção  e  melhores  chances  na  condição  de  migrante.  Pode-se  então,

compreender de acordo com o gráfico que logo segue-se a relação entre a proporcionalidade

dos funcionários da UOTV em razão da competência escolar, bem como a origem destes. Há

no entanto, certa defasagem em números entre os funcionários com o ensino médio e os que

possuem grau superior ou pós-graduação em termos regionais.
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Gráfico 06 – Funcionários Migrantes UF x Escolaridades - UOTV
Fonte: Recursos Humanos da Vale em Cubatão/SP

Quanto à existência de programas de bonificação e continuidade acadêmica para

os funcionários tanto migrantes tanto para os nativos na UOT, a educação é compreendida

como o principal indicativo de mudança no percurso migratório tanto no local de origem

como no local de destino.

Assim, como a pesquisa realizada em 2008 sobre os professores migrantes em

Aracaju (Scardini 2008), o quadro geral das motivações dos migrantes urbanos na UOTV é

estabelecido  pela  necessidade  de  especialização  acadêmica  no  quadro  produtivo  de

fertilizantes  químicos  e  mesmo nas  atividades  industriais  de  maneira  geral  no  Estado  de

Sergipe.
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CAPÍTULO 6 – TRAJETÓRIAS19 DE TRABALHADORES MIGRANTES DA UOTV

E O SABER COMO BEM EM DISPUTA

Como já foi mencionado, enfrentamos muitas dificuldades para fazer a pesquisa

de  campo.  Não  obstante,  com  base  no  trabalho  realizado  observamos  relações  que  são

estabelecidas através das práticas cotidianas entre seus funcionários, de modo que podemos

destacar,  as  figuras  dos  atores  sociais  envolvidos  nas  entrevistas,  sendo  o  Tadeu,  que

representa uma nova geração de funcionários migrantes oriundos dos programas de trainnig

e o Jorge que apesar de ser migrante, tem já um processo de assimilação regional por ter

vivenciado um processo de migração há mais de 30 anos, não sendo orientado, em primeira

instância do seu processo de migração pela oportunidade de emprego na UOTV, mas tendo

logo após contratado para atuar na antiga Petromisa e estando até os dias de hoje como parte

do quadro funcional.

Nesse sentido avaliaremos as narrativas que em algum momento estabeleceram

entre o mais experiente, porém com o nível de qualificação menos titulada, com processo de

migração de décadas e por conta disso, maior dominação na dimensão prática dos processos

produtivos  da  unidade  operacional,  ou  seja,  detém a  mais  ampla  cosmovisão  prática  em

contraponto  ao  Tadeu  que  apesar  da  alta  capacitação  técnica,  não  possui  as  mesmas

competências da realização prática dos processos de produção.

Jorge e o Tadeu, que são companheiros se destacam por estarem incluídos no

universo  dos  contratados  da  Vale  em  uma  composição  bem  maior  que  compreende

funcionários terceirizados e que compartilham o universo do trabalho em que se relacionam

cotidianamente.

Destarte,  temos  dois  sujeitos  que  estão  imersos  nesta  realidade  e  que  são

responsáveis por transmitir o conhecimento ou a visão do universo que se estabelecem na

UOTV para o andamento desta pesquisa., e que enquanto um  é detentor de uma titularidade

acadêmica superior, apesar disto, reconhece que sem conhecimento prático e as tentativas de

diminuição das tensões e dos conflitos não teria uma visão mais aguçada, e por conta disto,

tendo  muitas  das  vezes  que  reconhecer  o  saber  produtivo  oriundo  não  só  de  outros

profissionais de mesma escolaridade, bem como os de menor titularidade acadêmica porém,

com anos imerso na complexidade que se realiza o Chão de fábrica.

Neste sentido, devemos considerar estes discursos obtidos por meio de entrevistas

19 Sobre as relações entre trajetória e identidades ver  Dubar (1998).
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informais, como uma alternativa às barreiras encontradas durante o desenvolvimento desta

pesquisa, algumas das dificuldades se deram principalmente no acesso aos números e dados

de funcionários, bem como no acesso às unidades internas com fins de balizar um processo

etnográfico e também para a realização de entrevistas.

Teremos que adentrar nas relações no interior da empresa a partir dos relatos do

funcionário mais antigo, o Jorge. Em primeiro lugar, Jorge encontra-se atualmente aposentado

e apesar disto ainda continua trabalhando, assim como ele, existem muitos outros que estão na

atividade mesmo depois da aposentadoria por dois motivos que possibilitam essa realidade.

 A primeira é o fator pessoal de cada indivíduo em querer dar continuidade aos

seus  estados  laborais  e  cotidianos  com  a  finalidade,  quase  sempre,  de  duplicar  a  renda

familiar. Em segundo, a vantagem que essa estratégia representa para a UOTV que prolonga

por mais tempo a atuação de um profissional  que já tem as formações necessárias  e que

também pelo tempo de ofício dispensa treinamento e que por sua vez desobriga o custeio de

qualificação técnica para um novo trabalhador caso fosse necessário.

Jorge,  em seu discurso,  quase sempre emotivo,  se apresenta como um tipo de

profissional super qualificado e vitorioso, de acordo com seus percursos biográficos e das

estratégias que foram necessárias para ativar sua mobilidade social, a Vale, representa quase

que uma posição mística para sua vida profissional.

No entanto, é possível perceber que esta mistificação apresenta uma curva muito

tênue que esta exposto quando o Jorge afirma que “A Vale precisa de mim, se ela quiser me

manda embora, mas não manda porquê sou eu quem resolvo tudo”.

Para Jorge o processo de migração começou muito cedo. Natural do estado da

Bahia quando muito novo migrou com sua família para os arredores de Brasília, que nesta

época,  encontrava-se  ainda  em construção.  Vive  assim,  a  primeira  ruptura  biográfica  e  o

coloca-se muito cedo no contexto das migrações do campo para os centros urbanos.

Em um dos seus relatos acerca desta época, Jorge lembra quase emotivo que, a

vida era difícil, pois era o mais velho de três irmãos e de uma mãe solteira. Sua mãe costurava

e   Jorge  com menos  de  10  anos  de  idade  vendia  as  mercadorias.  Relembra,  que  sentia

saudades dos avós que cuidavam dele antes da primeira migração.

Passado tempo, por motivos que não deixou muito claro, o processo migratório de

Jorge continuou, dessa vez, a família teve que se separar, pois vivam uma grande depressão

econômica e tendo que ele e os irmãos fossem posto sob custódia do Estado, em escolas de

internato para menores.  Segundo ele,  os irmãos mais novos,  foram levados ao Estado de

Minas Gerais enquanto esse ficou no internato do Rio de Janeiro.
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Apesar do sofrimento,  que por muitas das vezes o processo de migração pode

apresentar, para ele, talvez fosse a principal reorientação em seu percurso biográfico, pois

nesta época os internatos tinha um modelo inserido na formação tecnicista que tinham como

objetivo, suprir o emergente crescimento econômico e fabril que o país se encontrava desde

então.

Pois, foi  a partir  dessa instituição de internato que o nosso informante,  teve a

formação técnica no ramo industrial para os trabalhos com os desenhos técnicos e projetos.

Lembra ele que isso só foi possível por conta de seu comportamento, pois afirma que era

muito  calado  e  organizado,  o  que  acabou  chamando  a  atenção  do  responsável  pelo

recrutamento para o curso de desenho técnico.  Lembra ainda os esforços diários nos estudos,

apesar das adversidades que surgem dentro de uma instituição de internato para menores, foi

motivado no senso de rever e reunir sua família.

Jorge20 viveu uma trajetória  migratória  semelhante  aos  nos  modelos  clássicos,

muitos  brasileiros  que  estavam vivendo realidades  próximas  em contextos  migratórios.  A

continuação do processo de migração só foi possível aos dezoito anos de idade, quando, já

formado com curso técnico e tendo uma idade que não pudesse mais estar no internato, ele

conseguiu, mais uma vez devido ao seu comportamento e compromisso com os estudo, sendo

o primeiro aluno na classe, ser o primeiro estagiário daquela instituição na General Elétrica do

Brasil. Ele tinha um emprego e podia agora dar continuidade ao seu percurso biográfico.

Passado  o  tempo,  retorna  agora  enquanto  funcionário  de  uma  empresa  de

topografia e projetos industriais, e que logo após foi convidado a trabalhar na topografia de

uma unidade fabril no Estado de Sergipe, a “T-carmo”, era a então fase de planejamento e

construção  da  UOTV. Sendo  logo  assimilado  para  a  então  dona  do  projeto  a  Petromisa

tornando-se funcionário desta  e  estando nela  até  os  dias  atuais.  Apesar  de já  ter  diversas

funções, hoje se encontra enquanto técnico  especializado em manutenção

Em 84 iniciei  meu trabalho na petromisa,  como prestador de serviço na área de
fiscalização da montagem civil estrutural dos prédios e também dos equipamentos.
Então iniciei toda minha fase profissional, na Petromisa,  foi junto com a própria
formação da petromisa(Jorge)

Assim, temos uma trajetória a partir das narrativas de Jorge em consonância com

20 Jorge tem um irmão que também faz  parte  do quadro  de  funcionário da Vale  e  vivenciou um processo
biográfico  ao  seu.  Este  irmão migrou  de  acordo  com as  influências  e  redes  de  solidariedade  típicas  dessa
trajetória. Assim, José, acionou os vínculos sociais e de solidariedade o que interferiu no processo de formação
de sua identidade por meio de uma complexa relação entre tempo, espaço e estrutura social. A mulher de José,
também faz parte do quadro de funcionários da UOTV.
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o próprio surgimento da UOTV em Sergipe, sendo este um dos primeiros funcionários.

Devemos então considerar que desde a construção da Unidade Operacional em

Sergipe houve a  demanda de mão de obra mais qualificada sendo, portanto,  necessário a

busca de profissionais mais gabaritados. Os avanços nos setores de formação e de capacitação

técnica voltados à necessidade da empresa é recente21. Alguns cursos, como por exemplo, de

mecânica ou geologia passaram a ser ofertado pela Universidade Federal de Sergipe. Porém,

ainda falta cursos como o de  engenharia de minas ainda inexistente no Estado.

O que é  possível  verificar  na localidade  onde situa-se a  UOTV é uma ampla

distinção entre os operários.A Vale se insere no processso de flexibilização do capital, e neste

sentido temos a forma toyotistas de produção e, como consequência, a privatização e divisão

técnica-espacial do modelo de produção, tão comuns ao modelo capitalista.

A hierarquia  funcional  interna  está  relacionada  com  o  nível  de  remuneração,

origem social e geográfica e grau de instrução técnica dos trabalhadores. A maior parte dos

funcionários que se envolvem diretamente na produção são pessoas que recebem o nome de

“peões”. Estes são os trabalhadores com origem social nas regiões geográficas situadas no

entorno da  empresa.  Para  atender  a  grande demanda por  esse  tipo  de  trabalhadores,  que

geralmente  são  terceirizados,  a  Vale  tem feito  investimentos  em formação técnica  nessas

regiões por meio de planos de uma responsabilidade social que visa o futuro suprimento de

mão de obra. Esses cursos geralmente ocorrem com os convênios de prefeituras e empresas

contratadas.

De acordo com o relato de Jorge;  “A grande maioria dos trabalhadores mais

qualificados vieram de fora, agora a mão de obra direta é da região. Rosário do Catete,

Maruim, Santo Amaro, Japaratuba, Carmópolis, São... Nossas Senhora das Dores, então são

essas a mão de obra direta vem dessas regiões”.

Segundo nosso entrevistado, antes das épocas das privatizações os cargos eram

ocupados  sobretudo por trabalhadores que vinham do Ceará, sendo que é possível perceber

no  relato  a  importância  das  relações  de  solidariedade,  da  rede  de  conhecimento  e  de

adequação identitária para o processo de ocupação e contratação de trabalhadores. Estas redes

de relações identitárias e geográficas se situam de maneira paralela às objetivas contratações

baseadas  por  meio  das  desigualdades  do  grau  de  formação  técnica,  sendo  portanto,  os

processos  identitários  e  redes  sociais  um  dos  marcadores  sociais  ativados  para  o

21 Durante a pesquisa foi possível identificar alguns programas de capacitações e cursos profissionalizantes para
empregados da empresa, terceirizados e comunidade como parte de uma política empresarial de mitigação de
impactos  sociais  e  também  ambientais.  Entre  outros  destaca-se:  Jovem  aprendiz,  Programa  de  formação
profissional, c) Programa de especialização profissionalizantes, d) Mestrado profissional e e) Fundação Vale.
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preenchimento de vaga.

“Na época o gerente geral era Cearense,  então houve uma demanda grande de
pessoas do Ceará, o pessoal do Ceará como engenheiros, a grande... Nesse nicho...
a  grande  maioria  dos  supervisores,  diretor  da  companhia  e  engenheiros  eram
cearenses e os técnicos também de outros estados e a mão de obra, alguns técnicos
que é da região também. Mas a parte de comando era do pessoal do Ceará”

Assim, compreendemos a política da Vale de dar preferencia aos trabalhadores

não só mais qualificados mas aqueles oriundos de outros estados, mas que sobretudo inseridos

de alguma maneira no ramo industrial,  e nesse sentido a noção de  network no mundo do

trabalho se faz importante, bem como a própria identidade cultural Porém, atualmente parte

das  contratações  ocorrem por  meio  de  programas de  training.  As  redes  continuam sendo

importantes, pois elas são marcos identificadores nos processos identitários em contexto de

migração e mesmo de escolha profissional.

Diferentemente com o que ocorre com os futuros profissionais não terceirizados,

ou seja, os reais funcionários da Vale oriundos de programas de formação e cooptação de

elevado grau acadêmico que visa à concorrência em todo território nacional, são os programas

de Trainning. De modo que possamos inserir o Tadeu como exemplo dessa realidade.

Faz-se necessário situar o segundo informante, O Tadeu, que é foi recentemente

contratado  da  Vale  e  detentor  de  formação  específica  para  as  engenharias  de  minas  e  é

oriundo do  recrutamento que tem o modelo de training. Esse modelo, em consonância com o

avanço  das  universidades  em  Sergipe  vem  abrindo  oportunidades  para  a  inserção  de

trabalhadores nãomigrantes no universo operacional da Vale no Estado.

 Nosso segundo sujeito é de Vitória-ES, e diferentemente do processo biográfico

vivenciado por Jorge, iniciou seu contexto migratório aos vinte e quatro anos, com ampla

formação escolar, e  contendo,  inclusive,  um período de  estudo no exterior  do país,  onde

passou seis meses na França e mais seis meses na Bélgica, antes do término de sua graduação.

 Após a faculdade, obteve êxito no ingresso do programa de recrutamento da Vale,

e dessa maneira, teve Aracaju como cidade de destino do seu recém iniciado processo de

migração cujo a principal ação foi orientada a partir na oportunidade de emprego na UOTV,

estabelecendo-se  como  demais  training  da  Vale  em  um  pequeno  apartamento  que

compartilham em forma de república com “ar de universidade”.

Durante sua formação escolar, que se dividiu entre a rede de ensino particular e

posteriormente  a  pública,  deu  ênfase  para  o  modelo  de  formação  tecnicista  nas  escolas
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técnicas  federais,  também  conhecidas  como  CEFET  (Centro  de  educação  tecnológica),

correspondente nos dias de hoje aos Institutos Federais. É nesse âmbito que realiza o curso

técnico  de  mecânica  e  tem  por  complemento  de  sua  formação  acadêmica  o  curso  na

Universidade Federal do Espírito Santo.

Durante seu processo de migração, é possível elucidar através de sua narrativa a

importância do apoio familiar para a concretização de seus objetivos, por exemplo sendo os

pais  os  principais  apoiadores  quando foi  fazer  um curso  de  engenharias  de  materiais  no

exterior.

Fica  claro  que  a  situação  econômica  e  social  da  família  o  qual  é  originário

representam  marcadores  sociais  importantes  e  e  suas  principais  características  em  sua

trajetória migratória. Percebe-se que sua localização mais privilegiada no circuito das relações

sociais foi produzida pelas oportunidades que teve em sua formação o que está fortemente

relacionado aos capitais sociais e econômicos de sua família. Assim, são estas desigualdades

de  oportunidades  perante  o  ensino  que  criam  abismos  entre  os  percursos  biográficos  e

remodelam  as  relações  identitárias  entre  os  indivíduos  migrantes,  porém,  com  percursos

distintos em uma escala sócio temporal baseadas sobre tudo na diferenciação das condições

econômicas desiguais.

Atualmente, Tadeu um curso de pós-graduação pelo do programa da Vale voltada

para  os  negócios  e  gerenciamento  de  minas,  certamente,  o  tipo  de qualificação dada  aos

funcionários técnicos e graduados também estabelecem fronteiras simbólicas cujo o ponto

final é a situação das alocações e distribuição dos cargos dentro da UOTV.

Destaca-se  na  fala  de  Tadeu  o  fato  de,  “eu  vim  para  Aracaju  sem conhecer

ninguém.  Isso  é  uma  situação  distinta  de  trabalhadores  que  dependem  de  redes  de

solidariedade formadas por amigos e familiares. O que por sua vez, contraria a antiga lógica

da Vale em Sergipe na época das contratações cearenses.  

O  trabalhador  migrante,  como  Tadeu,  nas  atuais  condições,  é  amplamente

capacitado tecnicamente, e isso por si só já é um delimitador social, e que tem sua busca por

uma mobilidade não só social, mas principalmente profissional o de certa forma dispensa as

redes informais e pessoais como condição única de migração.

Na perspectiva do entrevistado, a Vale representa uma empresa global e por esse

motivo tem todo um procedimento de seleção voltado ao nível nacional e que “quando você,

resolve participar, você não sabe para onde vai ser contratado.”

E seguidamente elucida quando questionado sobre os processos de seleção relata o

seguinte:  “E muitas  vezes  não  é  assim  o  nível  de...  aonde  a  pessoa  estudou  que  ela  é
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escolhida  é  muito  a  questão  de  identificação  também,  por  exemplo,  as  vezes  você  é

entrevistado com a pessoa com quem vai trabalhar e  você pode se dar bem com ela,  se

identifica...”

Então temos a visão de identificação como um dos elementos constituintes na

hora de contratação, obviamente os meandros da contratação passam por inúmeras influências

das  realidades  sociais  que  são  objetivadas  de  acordo com as  normas  de  sociabilidades  e

diferenciação do contexto de interação dos atore sociais22.

Seguindo as reflexões de apresentação dos entrevistados, é importante ressaltar,

que através dos vínculos profissionais, instaurou-se uma espécie de amizade paternal entre o

Jorge e o Tadeu, que de uma maneira ou outra se identificaram e apresentam entre si uma

espécie de cooperação conjunta em termos de dicas, truques e conselhos que seguem de um

para o outro, como medida de amenizar as distâncias sociais e diferenças. Configura-se uma

translação  de  sentido  único  que  é  evidente  quando  o  Tadeu  tem  decisão  de  problemas

relacionados a prática do trabalho quando toma por  orientações e debate como se o Jorge

estivesse situado em sua mesma posição hierárquica e técnica.

Assim, o que ocorre é que as posições que estes situam no microcosmo em que se

relacionam decorrem não somente  das  diferenças  biográficas,  mas do bem simbólico que

existem em comum aos dois, ou seja, a responsabilidade de um trabalho bem feito, onde o

saber  prático  está  sendo  tomado  de  empréstimo  por  aqueles  detetores  de  saberes  mais

teóricos.

É  na  verdade  uma  situação  de  conflito,  e  que,  tomaram  como  estratégia  de

cooperação mútua, um entendimento, uma negociação que ameniza os dilemas oriundos das

diferenciações. E que geralmente não é sempre assim, pois a relação pode ser abalada caso,

uma tarefa seja posta em risco por ineficiência de alguma das partes.

As  maneiras  de  transgressões  ocorrem  de  maneira  sutil,  muitas  das  vezes,  o

trabalhador mais antigo tem suas formas endossadas nas práticas e como diz um dos nossos

entrevistados “os engenheiros não sabem de nada”  e completam afirmando que a produção

só se sustenta porque eles (os técnicos) resolvem os problemas mais reais e imediatos que se

não forem corrigidos  por  eles mesmos inviabilizam toda uma produção.  Entretanto,  essas

disputas são ocultadas durante as entrevistas,  onde há uma lógica como a expressada por

Jorge,

“ O corpo técnico da Vale é altamente qualificados até porque a companhia também
ela fornece vários cursos técnicos de capacitação técnica né? Tanto pros técnicos

22 Sobre a importância das relações de interação social para os processos identitários ver Ennes (2013)
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tanto pros engenheiros, é, existem os técnicos mais antigos como é meu caso que
realmente tanto alguns engenheiros como técnicos procuram se aconselhar e tomar
alguma referencia com os mais experientes, isso é uma forma, é uma prática”

Considerando  o  fato  desta  pesquisa  conter  como  um  dos  seus  objetivos  a

redefinição da noção de identidade afim de estabelecer um entendimento crítico e reflexivo

em  que  a  fundamenta  de  maneira  dinâmica  em  oposição  ao  seu  uso  estático,  propõe  a

utilização de uma nova abordagem que se define em relações identitárias que são advindas

dos marcadores sociais que estão atreladas a disputas pelo poder.

Como finalidade do uso da proposta analítica dos processos identitários conforme

Ennes e Marcon (2014) , procuramos compreender os fatores de diferenciação entre os atores

estudados.  Ao  avaliarmos  os  percursos  biográficos  seguinte  podemos  verificar  algumas

formas  de  diferenciação que  marcam cada  um dos sujeitos  e  reafirma as  suas  diferenças

mesmo estando em uma situação de relação social e de cooperação dentro do universo da

UOTV. Por meio de uma visão mais ampla teremos os contrastes que podemos conhecer as

barreiras determinantes na busca dos bens simbólicos que estão em disputas no cotidiano em

seu trabalho.

Marcadores sociais Tadeu Jorge

Inicio do processo migratório 24 anos 05 anos

Pais escolarizados Sim,  com  nível  superior  e
pós-graduação.

Não, apenas o ensino básico.

Condições  econômicas
favoráveis a educação.

Sim Não

Ruptura Biográfica Curso no Exterior Colégio Interno

Onde se especializou CEFET e UFES FEBEM

Curso superior Completo Incompleto

Pós-graduação Completa Não tem

Hierarquia Maior Menor
Tabela 11 – Comparativo entre Tadeu e Jorge.
Fonte: Entrevistas.

Portanto seguiremos com a reflexividade a partir de cada instância e abordagem

que  a  noção  de  processos  e  dinamicidade  do  conceito  crítico  do  uso  de  perfis  que  se

relacionam a partir da essencialidade de uma dominação política e de disputas por recursos
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simbólicos  e  bens.  “Defendemos  a  ideia  de  que  os  processos  identitários  precisam  ser

analisados,  sobretudo,  como  expressão  de  relações  de  poder  geradoras  de  estratificação,

hierarquização  e  localização,  mas  também,  por  vezes,  de  transgressão  social”  (ENNES;

MARCON. 2014).

Podemos  considerar  que  os  entrevistados  como  atores  sociais,  possuem  os

marcadores com  base das relações sociais e “estes estão associados ao processo de produção

da ideia de pertencimento ou de alteridade com relação a um outro” (ENNES; MARCON.

2014). Neste sentido, tomaremos como referencia os percursos biográficos e neste sentido

localizar  de  maneira  a  contextualizar  as  oportunidades  de  ensino  perante  o  percurso

estratégico de cada indivíduo migrante que se insere na realidade social da Vale em Sergipe.

Temos então que relativizar o conceito de identidade cultural, a partir da dimensão

das desigualdades de acesso à educação e do debate político entre subordinação e dominação

nas negociações e formas de transgressões. Nesse sentido, a diferenciação entre o acesso à

educação e à formação consiste em um demarcador simbólico de construção de fronteiras que

se expressam nas particularidades de cada sujeito.

Os atores sociais tendem a tomar seus status sociais com base nos marcadores

sociais  de  desigualdades  e  de  diferenciação  como parte  da  essencial  de  suas  identidades

culturais, como por exemplo, o forte significado que a Febem representa para a construção do

“eu” do entrevistado Jorge, e como esse marcador estabelecesse a condição inalienável para

seu exito em termos de mobilidade social. E por outro lado, constitui como um demarcador da

alteridade em relação ao seu companheiro de trabalho, o Tadeu.

Nesse sentido, as próprias oportunidades de ensino são fronteiras simbólicas que

em si só refletem uma dinamicidade social de conflito em que cada contexto biográfico se

representa. A relação social construída na base de demarcadores sociais, localiza as fronteiras

que estão imersas na fluidez contingencial e, por isso pensaremos a construção da identidade

de  maneira  processual  de  acordo  com as  biografias  envolvidas  e  pelos  estigmas  que  se

baseiam nas desigualdades, bem como a dimensão relacional desses marcadores.

O próprio tempo de imersão no processo produtivo da UOTV consiste em uma

fronteira  demarcada  por  fatores  de  localização  na  base  política  da  relação  social  que  se

estabelece, uma vez que, há uma inversão, ou transgressão das regras ao, por exemplo, um

engenheiro precisar de um posicionamento moral de um subordinado.

As disputas, se estabelecem num panorama de contexto ou configuração social

(ELIAS, 2005) e se baseiam nas interdependências entre os atores sociais que se envolvem

nas disputas  pelos  bens  simbólicos,  e  pelo  acesso lógico  da  legitimidade moral  do saber



66

prático enquanto forma de negociação, e transgressão entre os diferentes e desiguais percursos

biográficos.

“No  caso  das  identidades,  também  está  em  disputa,  o  poder  de  nomear,

autonomear-se e aceitar  ou resistir  à nomeação imposta pelo outro” (ENNES, MARCON.

20014). Atribui-se assim, as diferenciações e construção de termos como por exemplo os que

definem  os “peões” ou “chão de fábrica” para designar os funcionários que são terceirizados

e estão na linha de frente do processo de produção. E que por sua vez não possuem grau

elevado de qualificação técnica, sendo portanto, possível de contratação no entorno da UOTV.

Figura 01 – trabalhadores no “chão de fábrica”
Fonte: Jorge

Há distanciamentos e desigualdades no que diz  respeito  a tomada de decisões

mesmo entre os trabalhadores migrantes. O que pode ser visualizado entre os migrantes que

possuem apenas o “nível técnico” e os que possuem curso de graduação, por exemplo,  os

engenheiros. Mais do que isso, Com a pesquisa foi possível identificar técnicos migrantes que

já  possuem curso superior  em diversas áreas  do conhecimento,  mas não exercem ou não

foram assimilados pela Vale com posição e status que condiz com a sua formação. Então é

possível  que  um  técnico  tenha  conseguido  formar-se  em,  por  exemplo,  engenharia  de

produção, mas que ainda permaneça no cargo de técnico de segurança do trabalho. 

Essa diferenciação amplia as tensões entres os técnicos e os que possuem cargo de

gerência e  supervisão.  Estes,  por  sua vez são contratados no início de suas  carreiras  por
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programas de ingresso na Vale em diferentes localidades do país23.

As normas, geralmente colocam em conflito os atores em busca pelo bem em

disputa,  gera,  portanto,  as  classificações  e  ampliam  as  resistências  dos  subordinados  no

enfoque  político  contra  os  que  pertencem ao  grupo  dominante.   Essas  dinâmicas  sociais

precisam  ter  normas  e  regras  que  são  orientadoras  de  sentido  das  ações  individuais  ou

coletivas, e no caso da UOTV, está imersa na organização da estrutura produtiva entre cargos

e funções preestabelecidas o que é possível ver no anexo 03.

É a partir da criação de normas que questiona as relações de poder, de maneira

ambivalente as identidades entram em conflitos no sentido de disputa, e o que se seguem são

estratégias  sociais  com  formas  de  conflitos,  disputas,  negociações  e  assimilações  dos

processos identitários e biográficos.

Os contextos históricos sociais são produzidos nas próprias relações e processos

dinâmicos da  vida  cotidiana  e  na  produção contingencial  de  identidade,  de  modo que  as

relações de pertencimento e alteridades identificadas e remodeladas como, por exemplo, pelas

tensões e contradições no particular microcosmo da UOTV.

O embate político nos leva a pensar como “Se, por um lado, o pertencimento

reflete certa particularização da existência social, por outro lado, coloca em dúvida também

qualquer amplitude generalista da mesma.” (ENNES; MARCON. 2014).

Levando em consideração as entrevistas envolvidas, apresentaremos a partir deste

ponto mais  um funcionário migrante  da UOTV, como parte  da necessária  elucidação dos

atores e marcadores simbólicos descritos neste estudo.

Paulo, que antes de ser tornar funcionário da Vale em Sergipe já havia passado em

outras mineradoras, em sua fala deixa bem claro que  “peão de trecho, tem que rodar”para

dizer que já havia trabalhado em Camaçari e Jaguari na Bahia na mineração do cobre.

A oportunidade de trabalho, aliada as forças estruturais econômicas são fatores

condicionantes para a mobilidade social do trabalhador e por conseguinte para efetivar o seu

processo migratório. Assim, identificamos as motivações na própria fala do Paulo ao afirmar

que

“Eu vim para Aracaju porque tinha uma oportunidade boa de trabalho na época
né? A mineração onde eu estava era um bom campo de trabalho, tinha um monte de
coisa para fazer lá, era muito confortável morar lá por conta da segurança e tudo,
mas, mas a gente tinha um desafio, as crianças estavam crescendo e a gente teve
que vir para uma cidade maior, porque eles precisavam ter melhores escolas e tudo
mais”

23 (*) Infelizmente não foi possível ouvir representantes do setor de recursos humanos para obtermos maiores 
informações sobre os critérios de ocupação dos altos cargos da empresa. 
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A motivação do processo de migração desta família perpassa os dilemas clássicos

já apresentados na sociologia da migração, bem como a formas valorativas e positivas para a

evolução da escolaridade das gerações subsequentes.

Neste aspecto de processos biográficos entre identidade de origem e destino, a

assimilação ocorre aos longos dos anos,  Paulo e sua família migraram para Aracaju devido a

oportunidade de mobilidade que seria  a efetivação no quadro de funcionários da então Vale

em  Sergipe  em  1988.  E  neste  sentido,  se  apresenta  na  entrevista  como  “quase  fio  do

cabrunco, de tanto tempo que eu estou aqui”  A assimilação apresenta-se como uma via de

mão dupla, na medida que se translada entre costumes locais de origem e destino, a exemplo

do seu peculiar sotaque, notoriamente oriundo das regiões baianas.

No que se refere ao seu processo de escolaridade, consideramos como pontos de

marcação  o  fato  deste  funcionário  possuir  possuir  formação  técnica,  Graduação,  pós-

graduação,  Mestrado  e  no  período  da  entrevista  estar  no  Doutorado  em  Engenharia  de

Produção,  e mesmo assim  ocupa cargo de formação técnica na UOTV, sem que houvesse

promoção ou aumento salarial devido a evolução escolar. 

A trajetória acadêmica de Paulo, no âmbito da graduação e pós-gradução, ocorreu

em Sergipe,  pois quando chegou em Aracaju detinha apenas o curso técnico de eletrônica

obtido na Escola Técnica Federal da Bahia.“E aí não parei mais, foi uma pós-graduação

atrás  da  outra” Em seu  contexto  de  empregabilidade  foi  necessário  estabelecer  metas  e

estratégias de estudo geralmente à noite, fora do horário de trabalho;

 “A companhia, as vezes eu, não é esta companhia, são...  é um universo muito
grande delas, é minoria das companhias, que enxergam essa possibilidade, de você
ter uma pessoal que, que tá fazendo uma pesquisa e dizer... Bicho, pega o que tu tá
pesquisando e aplica aqui”

O processo burocrático certamente não permite, colocar a visão mercadológica e a

racionalidade capitalista em processos experimentais, sabe-se que o setor industrial é um dos

maiores provedores de pesquisa, mais dificilmente colocará em risco a sua produção por algo

ainda em desenvolvimento dentro de laboratórios. Segundo Paulo, apresentou propostas, mas

foram negadas, na sua visão é porque “A nossa chefia  tem um foco enorme na produção, de

produzir a baixo custo”

Paulo,  considera  que  fazer  a  união  entre  a  academia  e  a  produção  industrial

constitui  um enorme desafio,  para ele é preciso ter  visão empreendedora,  ou mesmo uma
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relação identitária  entre chefe e subordinado,  é preciso ouvir  a “voz” do funcionário.  Ele

lembra  de  um gestor  antigo,  gerente  geral  que  tinha  mais  afinidade,  pois,  possuía  maior

perspectiva  de  unir  o  saber  individual  de  cada  funcionário  e  promover  com  isso  um

melhoramento da produção.

Verifica-se o conflito dos saberes individuais, técnicos acadêmicos com a rigidez

da  burocratização  da  empresa,  não  havendo  espaço  para  as  aspirações  profissionais,  e  a

identidade escolar acaba sendo suprimida diante do modelo voltado para a produção cada vez

mais enxuta, veloz e eficaz típica do modelo toyotista atual.

O que  nos  leva a  evidenciar  estratégias  de  transgressões  às  vias  normativas  e

institucionais, pois, existe uma cultura que se transforma numa norma social e não oficial,

conforme elucida a fala de Paulo de que “os nossos líderes não são exemplos”.

Em toda entrevista, Paulo se apresenta também como técnico de segurança do

trabalho e que já foi responsável por esse setor na UOTV, segundo ele, é importante investir

na dimensão humana.  “A indústria,  a fábrica, a mineração...  tá nem aí para o seu título

cara... nem mestrado, nem doutorado. Para eles isso não existe. Infelizmente eu não tive uma

só vírgula de aumento quando concluí minhas pós-graduações, apesar que por mim mesmo

aplicá-las”.

Por outro lado, na narrativa de Paulo fica evidente que a dimensão do conflito é

reduzida mediante as negociações e a aproximação lado a lado durante as horas de trabalho e

que devem de fato serem imersas no “chão de fábrica” ao lado do “peão”.

Talvez,  não  só  a  dimensão  técnica,  deve  ser  considerada,  mas  também  as

dimensões  sociológica  e  psicológica  dos  envolvidos  nos  setores  produtivos.  No caso  dos

acidentes de trabalho e prevenção é hoje posta uma doutrinação a partir do uso de “medo” no

que o Paulo chamou de “Administração de segurança pelo medo”, onde há uma política de

demissões caso o funcionário seja pego, por exemplo, numa infração mesmo que simples,

como atravessar fora da faixa de pedestre.

“Poxa, o que aquele cara fala entra por um ouvido e sai pelo outro, ou o cara

simplesmente... não, eu vou fazer rapidinho... ninguém tá vendo” A dimensão do conflito e

das transgressões perpassam na medida em que ou não existe o diálogo ou é muito pouco a

modo de não reconhecer a representatividade do líder mesmo quando imersos numa lógica

hierárquica que pune as transgressões.

Segundo Paulo, a principal estratégia era “tocar no coração” , e era como fazer

isso “entrar no sangue”, o fato foi a construção de um banco de descanso onde conversavam

sobre  segurança  de  maneira  mais  descontraída  por  uns  15  minutos,  de  maneira  que  os
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envolvidos ficassem mais relaxados
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dimensões entre o que é macro e o que é micro dentro das ciências sociais

estão associadas sobretudo nos tipos de relações e estruturas que são estabelecidos nos limites

da vida cotidiana, e que antagonicamente se mescla em uma formação disposta em rede com

padrões  de  organização  estruturadas  ou  não,  em interações  que  perpassam nas  bases  da

mobilidade seja esta horizontal, vertical, positiva ou negativa.

Sendo assim, a problemática de forma genérica trabalhada ao longo deste estudo

estabelece  em  sentido  amplo  investigações  que  se  associam  aos  novos  movimentos

migratórios na contemporaneidade, em específico no Brasil, bem como as suas redistribuições

e rumos que são focalizados a partir da ótica de uma releitura dos conceitos imersos no debate

da culturalidade.

Deste  modo,  a  questão  migratória  tem como recorte  empírico  os  funcionários

migrantes na Vale em Sergipe e as suas relações de convivência com os funcionários nativos

tendo o viés da escolaridade em função dos postos de trabalho, como fatores “condicionantes”

para o entendimento dos conflitos e disputas simbólicas que são estabelecidos ao longo do

convívio imerso no mundo do trabalho,  com ênfase nas questões de biográficas e identitárias

sofridas ao longo das trajetórias pessoais de indivíduos que tiveram Sergipe como destino de

seu processo de migração, e principalmente a cidade de Aracaju, motivados principalmente

por fatores educacionais e de emprego.

Nosso estudo preocupou-se também em avaliar em certo ponto, as dimensões das

redes sociais, de integrações sociais pelo o que se apresenta na noção de campo e habitus na

sociologia bourdiesiana, e neste ponto, poderíamos notar que o alto nível de formação escolar

é fator constituinte da diferenciação entre processos identitários dos migrantes urbanos em

Aracaju que são empregados na Vale em Sergipe.

De  certo  ponto  de  vista,  o  mérito  analítico  consiste  na  tentativa  de  dobrar  e

contornar  certas  dificuldades  encontradas  ao  longo  desta  investigação  com  o  apoio  de

pesquisa  do  CSEM,  de  modo  a  considerar  não  somente  os  dados  primários  de  caráter

quantitativo, como também a busca pela percepção reflexiva do próprio fenômeno migratório

em si, com múltiplas realidades, identidades e fatores sociológicos dispostos pelas infinitas

heterogeneidades sociais.

O esforço que se deu em um primeiro momento de partir das noções de trajetórias

sociais  e  estratégias  de  vida  para  se  compreender  processos  dispostos  em  redes  e
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configurações de luta e conflitos de cunho identitários e ao mesmo tempo por mobilidade.

Desta maneira, o suporte obtido a partir das leituras dos estudos culturais, como ao exemplo

do Canclini, apresentou soluções e ideias a partir dos viés de avaliar os objetos pelas suas

diferenças  identitárias,  pelas  suas  desconexões  estruturais  e  pela  desigualdade

socioeconômica das oportunidades, perante alguns aspectos da vida, a exemplo do ensino.

Apesar destes, foi de suma importância a compreensão metodológica de campo

social para a roupagem do modelo analítico, bem como a concepção de hibridização para que

se tornasse possível situar as tradicionais posições dos atores sociais que se envolvem pelo

conflito numa  perspectiva intercultural.

Neste sentido,  como aponta o Canclini, o melhor foco não é em sí a hibridização,

mas  o  processo  pelo  qual  esta  se  dá  de  maneira  individual  e  coletiva,  sendo  portanto,

estratégias de reconversão e mobilidade que se desenvolve  com a identidade e mobilidade.

Foi utilizado também as assertivas de Cuche ao tomar as hierarquias sociais e

históricas  como fundamentos  importantes  para  análise  das  identidades,  tendo este  estudo,

optado  por  essas  dimensões  ao  figurar  em  seu  esboço  analítico  a  noção  processual  e

biográfica das identidades culturais envolvidas.

Assim, afirmamos que se a cultura é uma produção histórica, as relações entre

funcionários nativos e migrantes se dão de maneira histórica em cada forma de diferenciação

e de distinção social, uma vez que o acesso nas relações que se estabelecem no microcosmo

social da UOTV são sobretudo em função da desigualdade.

Esta histórica desigualdade, quando posta em um nível macro analítico, elucida

que existe interações dispostas no nível do simbólico, e também da própria estrutura social.

Assim, cada indivíduo que se encontra no quadro de funcionários da Vale, são indivíduos que

compõem a configuração social  a partir  das tensões e conflitos, sendo estes identificáveis

quando se diferenciam em dois momentos: o primeiro pelo percurso biográfico a nível de

escolaridade e, em segundo pela função que se ocupa dentro da estrutura social da empresa. O

que nos leva a perceber que um grupo é dominante e outro dominado, desiguais e dispostos

em confronto, disputa e negociação direta ou indiretamente.

Pois as funções ou “papeis” sociais dos envolvidos neste estudo são marcados por

um sistema de símbolos fundamentados nas relações e posições de diferença e desigualdade

simbólicos  que  se  estruturam  na  hierarquia  funcional,  e  se  reestruturam  no  âmbito  das

convivências cotidianas de afinidade. Neste sentido teremos, a disputa pelos bens simbólicos

como ferramentas para a interação social.

Consiste,  portanto,  na reprodução social  [da aldeia  global]  de  modo geral  nas
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afinidades  cotidianas  imersas  no  recorte  empírico  que  postam o  “saber  hegemônico”  em

confronto do “saber não hegemônico”, ou seja, o do tradicional e do científico como parte das

biografias identitárias, e assim se concretiza os dilemas da diversidade e desigualdade social.

No estudo empreendido verificou-se que as desigualdades associadas às trajetórias

dos informantes qualificados em termos de tempo de formação e origem geográfica se cruzam

com os processos de seleção de pessoal acionados em diferentes momentos e fases da UOTV

por sua direção superior.

As assimetrias que se elucidam pelas desigualdades que compõem cada marco

individual  de  trajetória   apresentam-se em objetivismo e subjetivismo que configuram as

ações  de  interações  entre  os  indivíduos  de  cargos  gerenciais,  e  os  que  ocupam o cargos

intermediários.
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APÊNDICE

Apêndice 01

Universidade Federal de Sergipe
Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa

Programa de Pós-Graduação Em Sociologia

SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

São Cristóvão, 02 de janeiro de 2014

Vimos por  meio deste solicitar  autorização para VISITA TÉCNICA  na  Unidade

Operacional  Taquari-Vassouras (UOTV)  no  dia  13  de  Janeiro  de  2014,  para

cumprimento de pesquisa de cunho sociológica a nível  de mestrado de Eduardo

Alves  Neto,  portador  do  rg.  3041872-0   ssp/Se  e  matrícula  institucional

201111001078.  Como  parte  da  dissertação  com  o  título  “Processos  identitários,

mobilidade  social  e  migração  urbana:  Estudo  sobre  a  influência  da  Vale   em

Sergipe”, sob a Orientação do Professor Dr. Marcelo Alario Ennes.

Atenciosamente,

Eduardo Alves Neto

alvesneto.eduardo@yahoo.com

79 98014354

mailto:alvesneto.eduardo@yahoo.com
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APÊNDICE A – Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Pesquisa: Migração urbana e Mobilidade social em Aracaju/Se: Trajetórias, Estratégias e Redes Sociais.
Termo de consentimento livre e esclarecido

Prezado(a) participante,
Eu, Eduardo Alves Neto, sou mestrando do Núcleo de Pós-graduação em Ciências Sociais (NPPCS) pela
Universidade Federal de Sergipe, com matrícula institucional de número 201111001078. Realizo a pesquisa
“Migração  Urbana  e  Mobilidade  Social  em  Aracaju/Se:  Trajetórias,  Estratégias  e  Redes  Sociais”  sob
orientação do Professor Dr. Marcelo Alario Ennes na linha de pesquisa “Cultura contemporânea e dinâmicas
sociais”.
O objetivo desta pesquisa consiste compreender como as redes sociais (familiar e de amizade) possibilitam o
processo  de  mobilidade  social  de  migrantes  urbanos  em Aracaju por  meio  dos  conceitos  de  trajetórias  e
estratégias de vida.
Sua participação envolve (referir o procedimento de Entrevista que será gravada se assim você permitir com
duração aproximada de _____).
A participação neste estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de continuar em
qualquer momento, tem a absoluta liberdade de fazê-lo.
Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo de maneira
que serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a). 
Mesmo não tendo benefícios diretos em participar desta pesquisar, de forma indireta você estará contribuindo
para a compreensão do fenômeno estudado e sobretudo para a produção de conhecimento científico.
Em caso de quaisquer dúvida durante todo o processo de pesquisa poderão ser esclarecidas pelo Pesquisador
no telefone 79 98014354 ou enviando-me e-mail para alvesneto.eduardo@yahoo.com.

Atenciosamente.

__________________________

Eduardo Alves Neto

____________________________

Local e data

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 
consentimento.

_____________________________

Nome e assinatura do participante

______________________________

Local e data

mailto:alvesneto.eduardo@yahoo.com
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semi-estruturada.
1.Qual é o grau de alfabetização do pai e da mãe da pessoa de referência.
2.Qual é o grau de alfabetização do pai e da mãe do cônjuges da pessoa  de referência.
3.Qual é o nível de instrução do pai.
4.Qual é o nível de instrução da mãe.
5.Qual é o nível de instrução do pai do cônjuge.
6.Qual é o nível de instrução da mãe do cônjuge.
7.Ocupação do trabalho principal do pai quando a pessoa de referencia tinha15 anos de idade.
8.Ocupação do trabalho principal do pai do cônjuge da pessoa de referência quando tinha 15 
anos de idade.
9.O senhor(a) sabe ler e escrever? Qual a sua escolaridade?
10.Com quem o senhor(a) mora atualmente?
11.Qual o grau de parentesco em relação ao responsável pelo domicílio?
12.Quais são as pessoas que dependem financeiramente do senhor(a)?
13. Qual o município o senhor(a) nasceu?
14.Qual município você foi criado?
15.Qual era o seu estado civil quando você migrou pela 1 vez?
16.Quem migrou com você quando saiu de sua terra natal?
17.Quais foram as principais razões que levaram você a sair da sua terra de origem?
18.O que e quem contribuiu para sua tomada de decisão de migrar?
19.Qual foi a opinião da sua família sobre sua decisão de migrar?
20.Já voltou a morar na sua terra de origem?
21.Entre seu local de origem e Aracaju, você morou em quantos outros lugares?
22.Qual era seu estado civil antes quando chegou em Aracaju?
23.Quem migrou contigo quando veio para Aracaju?
24.Qual a opinião da sua família quando você veio para Aracaju?
25.Quais foram as principais razões que levou você a migrar para Aracaju?
26.Há quanto tempo você mora em Aracaju?
27.Quantos bairros você residiu após chegar em Aracaju?
28.Cite as razões para essas mudanças.
29.Na sua opinião, os objetivos que (a) o levou a migrar foram alcançados?
30.Você ajudou na migração de outras pessoas para Aracaju?
31.Quais são as principais mudanças que aconteceram em sua família por causa da migração?
32.Quais foram os aspectos negativos da sua migração?
33.Como superou os aspectos negativos de sua migração?
34.Quais foram os aspectos positivos de sua migração?
35.Para você, o que significa ser migrante?
36.De modo geral, como sua relação com a sua família mudou com a migração?
37.Quem organizou sua viagem para migrar?
38.Conhecia alguém em Aracaju? Quem? Esta pessoa te ajudou a migrar?
39.De quem o senhor recebeu apoio ao chegar em Aracaju?
40.Em que lugar estão as pessoas mais importantes para o senhor(a)?
41.Ainda mantém contato com sua terra de origem? Com que frequência?
42.Pretende ficar em Aracaju ou deseja migrar para outro local?
43.O que e como fez o você se integrar nesta cidade?
44.Além do que você gasta para sobreviver, qual é o principal gasto extra de sua renda? E 
qual era só seu principal gasto extra antes da migração?
45.Em relação a sua situação sócio-econômica no lugar de origem, como é a situação onde 
mora atualmente?
46.Com que trabalhava antes de morar em Aracaju?
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47.Com o que trabalha agora em Aracaju?
48.Como era sua renda pessoal antes da migração?
49.Como é sua renda pessoal agora?
50.Quando chegou em Aracaju, você teve algum tipo de dificuldade em entrar no mercado de
trabalho? Como?
51.O senhor(a) mora em casa própria ou aluguel? 
52.Qual é sua satisfação com sua situação atual?
53.Deixe uma mensagem final.



82

ANEXOS

Anexo 01

O Censo 2010 mostra também que a população é mais urbanizada que há 10 anos: em 2000,

81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 84%.

Sinopse do Censo Demográfico 2010 - Sergipe

População residente 2.068.017  pessoas

 População residente urbana 1.520.366  pessoas

 População residente rural 547.651  pessoas

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Migrações – Sergipe.

Índice de Eficácia Migratória 2000 -0.0442

Índice de Eficácia Migratória 2004 0.0290

Índice de Eficácia Migratória 2009 0.0157

Fontes:  IBGE,  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  2004  e  2009;  Censo

Demográfico 2000.

Nota: O Índice de Eficácia Migratória varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior a

capacidade  de  absorção  de  população.  Ao  contrário,  quando  o  indicador  for  próximo  de

menos 1, significa maior evasão populacional. Valores próximos a zero indicam a ocorrência

de rotatividade migratória.
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Anexo 02
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Anexo 03



85

Anexo 04

Loc.N. Uf.N. Esc.

Pao de Acucar AL Ensino Médio Completo

Sao Sebastiao AL Ensino Médio Completo

Penedo AL Ensino Médio Completo

Penedo AL Ensino Médio Completo

Sao Miguel dos Campos AL Ensino Médio Completo

Agua Branca AL Superior Incompleto

Atalaia AL Ensino Médio Completo

Sao Miguel dos Campos AL Ensino Médio Completo

Maceio AL Superior Incompleto

Delmiro Gouveia AL Superior Incompleto

Atalaia AL Ensino Médio Completo

Arapiraca AL Ensino Médio Completo

Penedo AL Superior Completo

Atalaia AL Ensino Médio Completo

Coruripe AL Ensino Médio Completo

Penedo AL Ensino Médio Completo

Maceio AL Superior Incompleto

PALMEIRA DOS INDIOS AL Ensino Médio Completo

Dois Riachos AL Ensino Médio Completo

Maceio AL Ensino Médio Completo

Agua Branca AL Ensino Médio Completo

Uniao dos Palmares AL Ensino Médio Completo

Agua Branca AL Superior Incompleto

Coruripe AL Ensino Médio Completo

PIACABUCU AL Ensino Médio Completo

Pao de Acucar AL Ensino Médio Completo

Penedo AL Superior Incompleto

Manaus AM Superior Incompleto

Manaus AM Ensino Médio Completo

Manacapuru AM Ensino Médio Completo

Brumado BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Superior Completo
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Andorinha BA Ensino Médio Completo

Jacobina BA Ensino Médio Completo

Juazeiro BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Superior Completo

Capim Grosso BA Ensino Médio Completo

Chorrocho BA Superior Incompleto

Serrinha BA Ensino Médio Completo

Alagoinhas BA Ensino Médio Completo

Nova Soure BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Nova Soure BA Ensino Médio Completo

Feira de Santana BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Serrinha BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Itiuba BA Ensino Médio Completo

Teofilandia BA Ensino Médio Completo

Euclides Da Cunha BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Curaca BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Pós-Graduação Completa

Salvador BA Superior Completo

Paulo Afonso BA Superior Incompleto

Pojuca BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Superior Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo
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Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Santaluz BA Superior Incompleto

Acajutiba BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Vitoria da Conquista BA Ensino Médio Completo

Tucano BA Ensino Médio Completo

Serrinha BA Ensino Médio Completo

Paripiranga BA Ensino Médio Completo

Jacobina BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Superior Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Superior Completo

Queimadas BA Superior Completo

Salvador BA Superior Completo

Paulo Afonso BA Superior Incompleto

Paulo Afonso BA Superior Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

paulo Afonso BA Superior Incompleto

Serrinha BA Pós-Graduação Completa

Feira De Santana BA Superior Incompleto

Salvador BA Ensino Médio Completo

Teofilandia BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Pós-Graduação Completa

Paulo Afonso BA Superior Completo

Paulo Afonso BA Superior Incompleto

Camacari BA Ensino Médio Completo
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Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Jacobina BA Ensino Médio Completo

Jacobina BA Ensino Médio Completo

Serrinha BA Ensino Médio Completo

Serrinha BA Ensino Médio Completo

Serrinha BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Superior Completo

Salvador BA Superior Completo

Paulo Afonso BA Superior Completo

Serrinha BA Superior Completo

Salvador BA Pós-Graduação Completa

Santa Barbara BA Superior Completo

Paulo Afonso BA Superior Incompleto

Santaluz BA Ensino Médio Completo

Ipiau BA Superior Completo

Salvador BA Ensino Médio Completo

Campo Formoso BA Ensino Médio Completo

Chorrocho BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Pós-Graduação Completa

Santaluz BA Ensino Médio Completo

Paulo Afonso BA Superior Completo

Juazeiro BA Ensino Médio Completo

Araci BA Ensino Médio Completo

Vitoria Da Conquista BA Pós-Graduação Completa

SERRINHA BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Pós-Graduação Completa

Paulo Afonso BA Superior Incompleto

Paulo Afonso BA Ensino Médio Completo

Ilheus BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Fundamental 
Completo

Campo Formoso BA Pós-Graduação Completa

Salvador BA Primário Incompleto

Salinas Da Margarida BA Ensino Médio Completo

Salvador BA Ensino Médio Incompleto
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Araci BA Superior Completo

Araci BA Ensino Médio Completo

Alagoinhas BA Ensino Médio Completo

Conde BA Ensino Médio Completo

Fortaleza CE Ensino Médio Completo

Sobral CE Ensino Médio Completo

Aracati CE Ensino Médio Completo

Barbalha CE Ensino Médio Completo

Brasilia DF Ensino Médio Completo

Brasilia DF Superior Completo

Brasilia DF Ensino Médio Completo

Vitoria ES Superior Completo

Pedro Canario ES Ensino Médio Completo

Pedro Canario ES Ensino Médio Completo

VITORIA ES Ensino Médio Completo

Vitoria ES Ensino Médio Completo

Goiania GO Ensino Médio Completo

Sao Luis MA Ensino Médio Completo

Sao Luis MA Superior Incompleto

Bacuri MA Ensino Fundamental 
Completo

Varzea da Palma MG Superior Completo

Belo Horizonte MG Superior Completo

Andrelandia MG Ensino Médio Completo

Araxa MG Superior Incompleto

Araxa MG Superior Incompleto

Congonhas MG Superior Completo

Sete Lagoas MG Superior Incompleto

Itabira MG Superior Completo

Bertopolis MG Pós-Graduação Incompleta

Araxa MG Superior Completo

Antonio Dias MG Ensino Médio Completo

Guanhaes MG Pós-Graduação Completa

Medeiros MG Superior Completo

Itabira MG Superior Completo

Diamantina MG Pós-Graduação Completa
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Itabira MG Ensino Médio Completo

Belo Horizonte MG Superior Completo

Corumbá MS Superior Completo

Almeirim PA Ensino Médio Completo

Itaituba PA Ensino Médio Completo

Belem PA Ensino Médio Completo

Maraba PA Ensino Médio Incompleto

Santa Rita PB Ensino Médio Completo

Joao Pessoa PB Superior Completo

Areia PB Ensino Médio Completo

Sousa PB Superior Completo

Cabedelo PB Superior Completo

Recife PE Ensino Médio Completo

Recife PE Superior Completo

Sirinhaem PE Ensino Médio Completo

Palmares PE Ensino Médio Completo

Catende PE Ensino Médio Completo

Sirinhaem PE Ensino Médio Completo

Belem de Sao Francisco PE Ensino Médio Completo

Paulista PE Ensino Médio Completo

Igarassu PE Ensino Médio Completo

Recife PE Superior Incompleto

Petrolina PE Ensino Médio Completo

Ouricuri PE Superior Completo

Sertania PE Ensino Médio Completo

Cabrobo PE Superior Completo

Recife PE Superior Completo

Cadende PE Ensino Médio Completo

Recife PE Pós-Graduação Completa

Aguas Belas PE Superior Completo

Paulista PE Ensino Médio Completo

Buriti Dos Lopes PI Superior Incompleto

Fronteiras PI Superior Incompleto

Miguel Alves PI Ensino Médio Completo

Piripiri PI Ensino Médio Completo

Guadalupe PI Ensino Médio Completo
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Teresina PI Superior Completo

Pinhao PR Superior Completo

Vera Cruz Do Oeste PR Ensino Médio Completo

Uniao da Vitoria PR Ensino Médio Completo

Macae RJ Ensino Médio Completo

Duque De Caxias RJ Ensino Médio Completo

Rio De Janeiro RJ Ensino Médio Completo

Rio De Janeiro RJ Ensino Médio Completo

Itaguai RJ Ensino Médio Completo

Nova Iguaçu RJ Ensino Médio Completo

Rio De Janeiro RJ Ensino Médio Completo

Duque De Caxias RJ Ensino Médio Completo

Rio de Janeiro RJ Ensino Médio Completo

Rio De Janeiro RJ Ensino Médio Completo

Rio De Janeiro RJ Ensino Médio Completo

Duque De Caxias RJ Ensino Médio Completo

Rio De Janeiro RJ Superior Completo

Rio De Janeiro RJ Superior Completo

Rio De Janeiro RJ Superior Incompleto

Rio de Janeiro RJ Ensino Médio Completo

Rio De Janeiro RJ Superior Completo

Rio de Janeiro RJ Ensino Médio Completo

Rio De Janeiro RJ Superior Completo

Rio De Janeiro RJ Ensino Médio Completo

Rio De Janeiro RJ Ensino Médio Completo

Resende RJ Superior Incompleto

Rio De Janeiro RJ Superior Completo

Campos Dos Goytacazes RJ Ensino Fundamental 
Completo

Natal RN Superior Incompleto

Jucurutu RN Ensino Médio Completo

Currais Novos RN Ensino Médio Completo

Currais Novos RN Ensino Médio Completo

Pau Dos Ferros RN Ensino Médio Completo

Natal RN Ensino Médio Completo

Currais Novos RN Ensino Médio Completo
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Natal RN Ensino Médio Completo

Currais Novos RN Ensino Médio Completo

Parelhas RN Ensino Médio Completo

Natal RN Ensino Médio Completo

Santana Do Matos RN Superior Completo

Parelhas RN Ensino Médio Completo

Natal RN Superior Completo

Ielmo Marinho RN Superior Completo

Mossoro RN Ensino Médio Completo

Angicos RN Superior Completo

Cerro Cora RN Primário Incompleto

Natal RN Superior Completo

Porto Alegre RS Superior Completo

Florianopolis SC Superior Incompleto

Florianopolis SC Ensino Médio Completo

Sao Miguel Do oeste SC Ensino Médio Completo

Criciuma SC Ensino Médio Completo

Sao Paulo SP Superior Incompleto

Ribeirao Preto SP Ensino Médio Completo

Sao Paulo SP Superior Completo

Sao Paulo SP Ensino Médio Completo

SANTOS SP Ensino Médio Completo

Sao Paulo SP Ensino Médio Completo

Santos SP Superior Incompleto

Santos SP Ensino Médio Completo

Sao Paulo SP Ensino Médio Completo

Guarulhos SP Superior Incompleto

Sao Paulo SP Ensino Médio Completo

Sao Paulo SP Ensino Médio Completo

Sao Paulo SP Ensino Médio Completo

Sao Miguel Arcanjo SP Ensino Médio Completo

Sao Paulo SP Ensino Médio Completo

Santos SP Ensino Médio Completo

Santos SP Ensino Médio Completo

Ribeirão Pires SP Superior Completo

Sao Paulo SP Superior Completo
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Cruzeiro SP Pós-Graduação Completa

Sao Paulo SP Superior Completo

Sao Paulo SP Ensino Médio Completo

Guaruja SP Ensino Médio Completo

Sertaozinho SP Superior Completo

Sao Paulo SP Ensino Médio Completo


