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RESUMO  

Este trabalho está vinculado ao Projeto de Extensão UPF e Movimentos Sociais: desafio das 

relações étnico-raciais. O objetivo do texto é compreender o processo migratório de bengalis e 

senegaleses em Passo Fundo e suas implicações nas relações sociais da cidade, em que pese, 

tensões e conflitos presentes na convivência com a diferença. Ressaltamos que a diferença 

cultural dos imigrantes permite-nos a construção de uma sociedade multicultural. Para dar 

conta disto, procuramos: 1) compreender a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, 

no que se refere ao processo migratório de senegaleses e bengalis, contribuindo para a formação 

de profissionais que não reproduzam discriminações e xenofobia; 2) abordar a sociabilidade dos 

imigrantes em Passo Fundo, a partir da noção de diáspora, e as contradições com as políticas 

públicas. 

 

1) ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E O PROCESSO MIGRATÓRIO 

 A Universidade de Passo Fundo, de natureza comunitária, tem historicamente se 

constituído como referência no desenvolvimento regional. No processo de interlocução com a 

sociedade, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, reafirma seu compromisso social e, 

dialeticamente, se faz e se refaz para cumprir a sua missão, a de "produzir e difundir 

conhecimentos que promovam a melhoria da qualidade de vida e formar cidadãos competentes, 

com postura crítica, ética e humanista, preparados para atuarem como agentes de 

transformação" (UPF, 2006). Nesse sentido, na compreensão de que as instituições formais de 

ensino apresentam grande importância na formação integral dos jovens, faz-se necessária uma 

formação baseada num aprendizado de conhecimentos técnicos e científicos e também de 

procedimentos e atitudes. E na busca dessa formação, a pesquisa e a extensão são 

imprescindíveis. Nessa perspectiva, o Plano de Desenvolvimento Institucional  da Universidade 

de Passo Fundo traz como uma das diretrizes da extensão universitária ser uma prática 

acadêmica regular, que contribua para o desenvolvimento da consciência social e política e 

para a formação do profissional cidadão (UPF, 2006). Com base nessa política 

institucional, a extensão universitária deverá promover a realimentação do processo de ensino e 

de aprendizagem e contribuir com o desenvolvimento da pesquisa. Ao ser um elemento de 

articulação e flexibilidade curricular entre tais dimensões da vida universitária, torna-se, 

também, um dos mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber popular, entre 

as possibilidades institucionais e as demandas dos diferentes grupos sociais, buscando o 

comprometimento da comunidade acadêmica com interesses da sociedade organizada em todos  
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os  níveis.  Trata-se,  portanto,  da  indissociabilidade  ensino-pesquisa-extensão  que se 

manifesta na qualidade da formação acadêmico-científica, profissional, ética e política. 

Também, essa interação se materializa na forma de práticas e compromissos que desenvolvam 

processos de ensino-aprendizagem eficientes, que promovam a relação teoria-prática e a 

formação integral dos sujeitos. 

 O projeto de extensão "UPF e movimentos sociais: desafio das relações étnico-

raciais" nasceu em 2012, sendo institucionalizado no ano de 2013 na Universidade de Passo 

Fundo. O mesmo tem como objetivo desenvolver processos para a promoção das culturas 

indígena, negra e quilombola, de forma articulada entre a universidade e movimentos 

sociais, de tal maneira que esses grupos étnicos sejam protagonistas. Desta forma, o projeto tem 

se constituído num importante mecanismo de articulação para abordar essas culturas na 

universidade e na comunidade regional. Essa articulação social tem permitido a comunidade 

acadêmica questionar como os grupos étnicos estão representados na sociedade brasileira, 

desfazendo impressões discriminatórias, racistas e xenofóbicas presentes no senso comum. 

Nesse sentido, acreditamos que é papel da universidade, muito mais do que contribuir com o 

debate, a fim de minimizar a desigualdade e a exclusão social, proporcionar condições e 

espaços de integração entre a universidade e estes grupos étnicos. 

 Nesse momento, estamos trabalhando com os grupos étnicos, africanos e 

asiáticos, que vêm se instalando no município de Passo Fundo. A partir de uma leitura de 

realidade institucional e da comunidade de Passo Fundo/RS, que indicou, entre outras 

necessidades, a construção de uma proposta com a finalidade de contribuir no fortalecimento de 

ações vinculadas ao processo migratório. Além disso, possibilitando a melhoria das condições 

de vida e a promoção ao acesso aos seus direitos a fim de garantir a construção de uma 

sociedade com equidade e igualitária. O projeto também contribui para a efetivação das metas 

estabelecidas na Política de Responsabilidade Social da Universidade de Passo Fundo (UPF, 

2014) e salienta a necessidade de construir políticas públicas específicas para os imigrantes do 

Senegal, de Bangladesh e demais etnias no âmbito do município em questão. 

 O projeto de extensão está fundamentado no princípio da indissociabilidade do 

ensino, pesquisa e extensão, pois entende que somente através dessa tríade é possível garantir 

uma formação pautada nas distintas e concretas realidades onde os cursos se inserem, podendo-

se produzir conhecimento com as comunidades, transformando-se tais realidades. Sendo 

assim, através do projeto de extensão a formação acadêmica, constitui-se com o propósito da 

troca de saberes entre universidade e a sociedade, pois possibilita aos acadêmicos reconhecerem 

nos territórios a historicidade, de maneira a compreender e transformar a realidade social. 

Abordar a temática das relações étnico-raciais na universidade tem se tornado 

uma demanda constante, mesmo que inicialmente venha a responder uma normativa jurídica. 

Percebemos que o tema faz com que a comunidade acadêmica se questione sobre a sociedade 
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que se deseja. Entretanto, ainda se faz necessário um maior envolvimento e comprometimento 

de todas as unidades e cursos da universidade, assim como dos sujeitos envolvidos na busca 

por uma sociedade com equidade, respeitando-se as diferenças e a diversidade cultural. É 

relevante que a universidade não paute as formações acadêmico-cientificas sob a ótica 

etnocêntrica (ROCHA, 1988), ou seja, aquela orientação que acredita que somente um grupo 

detenha a visão correta e verdadeira da realidade. 

 É importante construirmos nossos cursos de graduação sob a perspectiva do 

relativismo. Este pode ser compreendido, a partir de Rocha (1988), como não transformar a 

diferença em hierarquia, em superiores e inferiores, bem e mal. Relativizar é perceber a 

dimensão da riqueza cultural pela diferença. Neste sentido, é compreender que a “a verdade 

está mais no olhar, do que naquilo que é olhado” (ROCHA, 1988). Uma nova perspectiva de 

olhar implica em compreender que realizamos pesquisa e extensão com seres humanos e não 

em seres humanos. Conforme salienta Cardoso  de Oliveira, “no caso da pesquisa com seres 

humanos, diferentemente da pesquisa em seres humanos, o sujeito da pesquisa deixa a 

condição de cobaia (ou objeto de intervenção) para assumir o papel de ator (ou de sujeito de 

interlocução)” (2003, p. 4). Olhar, sob outra perspectiva, significa trocar a lente da verdade 

absoluta e construir com os sujeitos da pesquisa e extensão novos olhares. Conceber o outro 

no mesmo plano de interlocução não é uma tarefa fácil para a comunidade acadêmica. Essa 

mudança necessita ser construída cotidianamente, porém causa estranhamento, desconfiança, 

medo.  

 Uma universidade necessita estabelecer laços estreitos com a realidade social 

implicando sair da sua zona de conforto. Necessita acompanhar as mudanças e compreender 

os problemas e conflitos da sociedade. É fundamental que a universidade se debruce sobre 

novas temáticas que satisfaça, não somente aos objetivos acadêmicos e dedicada aos pares, 

mas aos interesses da sociedade como um todo, em que pese seja esta tarefa extremamente 

desafiadora (LEAL & DOS ANJOS, 1999). Na região de Passo Fundo, observamos um 

processo migratório, especialmente de senegaleses e bengalis. Conforme Tedesco e 

Grzybovski, após a efetivação da Lei da Anistia de 2009, o Brasil vem recebendo um número 

relevante de imigrantes.  Entre os variados fatores que culminaram na migração de um grupo 

considerável de senegaleses para Passo Fundo evidencia-se a circulação de informações (de 

conterrâneos trabalhadores de um abatedouro de aves) que nessa cidade haveria agilidade na 

documentação de estada provisória no país. Somado a este fator citava-se a possibilidade da 

incursão no mercado de trabalho em frigoríficos e empresas metalúrgicas. (TEDESCO; 

GRZYBOVSKI, 2013). 

 A presença de imigrantes em uma localidade ao mesmo tempo em que gera 

curiosidade e interesse, pode causar dúvida, preconceito, discriminação e repúdio. O imigrante 

inserido numa nova realidade social, tanto pode ser acolhido quanto ser estigmatizado. Neste 
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sentido, a relação entre os outros e o estigmatizado é construída sob uma condição hierárquica, 

ou seja, o estigmatizado é, na maioria das vezes, considerado inferior e perigoso. O contexto do 

processo migratório de senegaleses e bengalis em Passo Fundo evidencia a indissociabilidade 

entre ensino pesquisa e extensão ao desencadear questionamentos, os quais proporcionam a 

busca por conhecimentos científicos, que serão utilizados como subsídios para o ensino. A 

pluralidade presente nas relações sociais a qual nos debruçamos nos remete partir de diferentes 

referenciais teórico-metodológicos buscando autores fundamentais de distintas áreas do 

conhecimento, de modo a expressar a interdisciplinaridade nas ações desenvolvidas pelo 

projeto. Ao abordar o processo migratório é relevante que possamos reconhecer os grupos 

migrantes em suas especificidades socioculturais, bem como as condições nas quais estão 

inseridos nesta nova realidade. Neste projeto procuramos pensar a condição dos imigrantes 

senegaleses e bengalis na cidade de Passo Fundo, não sob a lógica do branqueamento 

(HOFBAUER,  1999),  ou  seja,  abandono  dos  princípios  socioculturais  de  Senegal  e de 

Bangladesh e incorporação dos valores da sociedade brasileira. Procuramos pensar a inclusão 

destes grupos no plano da igualdade e reconhecimento das suas diferenças. Nas palavras de 

Santos "[...] temos o direito de ser iguais quando nossa diferença nos inferioriza; e temos o 

direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade que 

reconheça as diferenças e que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades" (SANTOS, 

2003, p. 56). 

 Visando dar conta desta tríade ensino, pesquisa e extensão os princípios que 

fundamentam a metodologia do projeto seguem processos participativos, dialógicos, dialéticos, 

levando em conta a historicidade dos sujeitos, bem como aspectos antropológicos dos grupos 

étnicos, africanos e asiáticos. Ainda, buscam possibilitar reflexões acerca da temática, visando 

propiciar transformações na realidade do contexto em que as relações sociais acontecem, na 

qual a participação dos diversos atores sociais envolvidos torna-se relevante. Sendo assim, o 

projeto visa desencadear movimentos de mobilização de grupos específicos para a constituição 

de diálogos sobre o processo migratório, a partir das perspectivas anteriormente expostas. E 

isso tem se tornado possível a partir da consideração de questões centrais que dizem dessa 

realidade, podendo-se chamar a atenção para fatores que implicam diretamente na sociabilidade 

dos imigrantes em Passo Fundo. 

 

2) SOCIABILIDADE DOS IMIGRANTES EM PASSO FUNDO 

 Procuramos abordar no projeto a sociabilidade dos imigrantes em Passo Fundo, 

a partir da noção de diáspora, e as contradições com as políticas públicas. Para isso, é 

importante que possamos compreender o processo migratório a partir de distintas concepções e 

realidades sociais, desse modo levando em consideração os contextos histórico-cultural. O 

cenário que o grupo de trabalho está envolvido, diz respeito à chegada de imigrantes do Senegal 
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e de Bangladesh no município de Passo Fundo, os quais estão se tornando moradores, 

trabalhadores da cidade e da região. Salientamos que essa discussão tem sido amplamente 

enfatizada através da articulação entre o projeto e o Fórum de Mobilidade Humana de Passo 

Fundo. Para pensar tal discussão, o grupo do projeto parte do conceito de mobilidade humana 

que, conforme Jurandir Zamberlam, "[...] é visto sob diversos aspectos. Há um conceito 

tradicional que enfoca a migração (SEPMOV, 2003) como o movimento das pessoas ou grupos, 

de um lugar para outro, por diferentes motivos, seja de forma estável ou temporária" 

(ZAMBERLAM, 2004, p.13). É importante salientar que quanto à realidade de Passo Fundo, 

para o ano de 2015, ainda não existe um dado preciso sobre o número de imigrantes vivendo na 

cidade, ou até mesmo que estejam se mobilizando de um local a outro. Ao chegar aos 

municípios, os imigrantes encontram diversas barreiras, tais como: dificuldades em receber a 

permanência, o preconceito, a discriminação, a xenofobia, a exclusão social, a invisibilidade 

social. 

 O Brasil é marcado por fortes movimentos migratórios, o que caracteriza os 

períodos históricos do país seja pela presença de imigrantes europeus, asiáticos, africanos, 

os quais foram, de certa maneira, impulsionadores do desenvolvimento econômico e social do 

país. "O ato migratório é considerado decisão de cunho pessoal, cabendo ao Estado o papel de 

garantir proteção e informação adequada aos migrantes, de forma que saibam dos 

procedimentos e compreendam as consequências da decisão de viver e trabalhar em outro 

país, os riscos envolvidos, especialmente relacionados à migração irregular [...]" (ALMEIDA, 

2009, p.18). Entretanto, a realidade tem mostrado a "[...] visão de política pública que tem 

na pessoa migrante apenas o destinatário de uma preocupação (tipicamente uma preocupação 

de controle), seja de segurança, seja de controle documental” (COMIGRAR, Jan.2014, p.5). Tal 

afirmativa auxilia na compreensão acerca das lacunas no atendimento e prestação serviços e 

direitos sociais, culturais e econômicos a esses sujeitos. Passo Fundo tem sido referência por 

receber imigrantes que vêm de diferentes nacionalidades, podendo citar Bangladesh, Haiti, 

Sudão, Gana, Senegal, entre outras. A República do Senegal é um país africano, sendo sua 

capital Dakar. O idioma francês é a língua oficial, tendo ainda, inúmeras línguas regionais. 

Em relação à religiosidade e a cultura a população do Senegal segue o islamismo, ou seja, são 

muçulmanos. Bangladesh é um país asiático, sua capital é Daca. A maioria da população 

comunica-se através da sua língua materna, bengali ou bangla, sendo o inglês utilizado como 

segunda língua. O islamismo é a religião do Estado, embora existam outras religiões. Os 

imigrantes do Senegal e de Bangladesh se caracterizam pela organicidade, dedicação, esforço, 

religiosidade. Buscam condições de uma vida melhor para eles e suas famílias, fazendo planos 

de permanecer ou não nos países. 

 Os senegaleses (imigrantes africanos), os bengalis (imigrantes asiáticos), são 

sujeitos que historicamente vivenciam diferentes formas de violência e exclusão que se 
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traduzem em racismo, pobreza, vulnerabilidades, xenofobia, preconceito. Assim sendo, ao 

chegarem a novos países, provavelmente irão viver às margens da sociedade, se sujeitando a 

trabalhos em condições desumanas, na tentativa de melhorar a renda. Esses sujeitos também 

não têm reconhecimento da formação acadêmica ou escolar do seu país de origem e, de alguma 

forma, farão parte da classe dos excluídos, que necessitarão das mais diversas políticas sociais, 

como política de assistência social, política de saúde, política de previdência social. 

 Os migrantes estrangeiros que chegam a Passo Fundo são absorvidos inicialmente 

pelo mercado de trabalho informal, sendo que, somente após a efetivação da documentação 

junto à polícia federal é que os mesmos passam a fazer parte da formalidade, entretanto 

continuam invisíveis para a sociedade. Ao pensarmos a relação de trabalho do imigrante em 

um novo país, várias contradições podem ser identificadas, como no caso do mercado de 

trabalho onde os imigrantes ocupam espaços onde são tratados como mão de obra barata para as 

empresas. Sabe-se que a maioria dos imigrantes do Senegal e de Bangladesh chegam até  o 

Brasil também com o intuito de suprir uma necessidade de mercado de trabalho, o que acaba 

desencadeando debates sobre o fluxo migratório. 

 Um dos temas discutidos nesses debates está especificamente relacionado com a 

comunidade local, que por desconhecimento, acaba manifestando descontentamento com a 

presença dos imigrantes, fazendo referência de que os mesmos ocupam espaços de trabalho 

que deveriam ser dos passo-fundenses. Entretanto, sabe-se que os senegaleses e os bengalis 

estão fixando moradia em Passo Fundo e região, devido a uma demanda de mão de obra do 

setor econômico, a qual eles têm suprido. Os indicativos apontados até aqui, justificam o fato do 

projeto contemplar especialmente os imigrantes do Senegal e de Bangladesh que estão se 

incorporando nas relações sociais em Passo Fundo e que devem ter seus direitos 

fundamentais reconhecidos. Sabemos que esses grupos sociais são, muitas vezes, privados ao 

acesso de direitos essenciais e inerentes à condição humana. Portanto, diante do processo 

migratório é preciso ter a clareza que o migrante, venha de onde vier, é cidadão de direitos, 

o que nos leva a uma reflexão importante acerca do conceito de cidadania. 

 Considerando o cenário ilustrado até então nesse texto, é possível afirmar que 

as relações sociais desses sujeitos são caracterizadas por fragilidades. Nessa relação, entre 

imigrantes africanos e asiáticos com a comunidade passo-fundense, cita-se inicialmente a 

dificuldade na comunicação, já que os mesmos não dominam o português, comunicando-se 

entre si somente nos seus dialetos regionais, o wolof ou francês e bangla ou inglês. Outra 

fragilidade percebida é a construção de uma invisibilidade social pela comunidade no que se 

refere a esses grupos. O conceito de Invisibilidade Social tem sido aplicado, em geral, “[...] 

quando se refere a seres socialmente invisíveis, seja pela indiferença, seja pelo preconceito, 

está relacionado com a singularidade dos sujeitos, quando a mesma é ocultada pela percepção 

pelo outro" (PORTO apud SOUZA, 2010,s/p). Os senegaleses e os bengalis ocupam espaços 
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de trabalho muitas vezes não preteridos por parte da comunidade local, o que facilita não 

dar visibilidade para esses sujeitos, o que é reforçado pelo não preparo da sociedade para 

acolher o diferente. Diante das questões aqui levantadas, o projeto de extensão da UPF tem se 

constituído como espaço fundamental de discussão com a comunidade local e a comunidade 

acadêmica, acerca da garantia de direitos e inclusão das pessoas migrantes. Nesse ínterim, 

contribui  para o fortalecimento de diálogos, levando em conta as singularidades dos 

sujeitos, das particularidades dos grupos, e a sensibilização de todos, de tal maneira a não só 

analisar o grupo que migra, mas perceber a necessária interação entre diferentes culturas. O 

processo migratório é desencadeador de variados sentimentos, seja por parte da comunidade 

regional, quanto dos imigrantes. Para tanto é imprescindível a compreensão de todos os 

sujeitos em relação à garantia de direitos do migrante e o reconhecimento do outro enquanto 

cidadão. 

 Nesse processo, o projeto tem se pautando na perspectiva de análise que relaciona 

dois mundos diasporicamente, ou seja, sujeitos que vivem aqui, ao mesmo tempo, que lá. Ou 

seja, conceber os imigrantes como parte da comunidade de Passo Fundo não significa identificá-

los a partir de características fenotípicas como cor da pele, textura do cabelo, formato do 

nariz, etc. Neste projeto os imigrantes são concebidos enquanto uma comunidade étnica, na 

medida em que se reconheçam como senegaleses e bengalis. A identidade étnica é definida 

como um quadro cognitivo comum que constitui um guia para a orientação de relações 

sociais e a interpretação das situações. Os símbolos e as marcas étnicas são referentes 

cognitivos manipulados em finalidades pragmáticas de compreensão de sentido comum e 

mobilizados pelos atores para validar seu comportamento. A aplicação de uma marca étnica a  

um indivíduo permite simultaneamente dar conta do comportamento deste indivíduo em 

termos compreensivos para todos os que dividem o mesmo conjunto de categorias de pertença 

étnica (BARTH, 1998, p. 113). Pensar os grupos étnicos imigrantes, a partir de sua 

especificidade, não traz benefícios somente para os integrantes da sua comunidade étnica. A 

diversidade traz benefícios para toda a comunidade de Passo Fundo, na medida em que 

permite participar de uma realidade complexa. A presença destes sujeitos proporciona formas 

de sociabilidade que privilegiam o respeito e a tolerância ao diferente. A relação de respeito à 

diferença passa, necessariamente, pela revisão de noções etnocêntricas, ou seja, noções que 

estabelecem relações hierárquicas entre bom e mau, sagrado e profano, certo e errado (ROCHA, 

1988). É relevante que abandonemos práticas xenófobas que acabam por excluir os 

imigrantes. Por isso, devemos adotar a perspectiva relativista que pressupõe a diferença como 

uma dimensão de riqueza cultural. É relevante pensar que a 

[...] interação e a troca não colocam simplesmente o indivíduo em contato com outros modelos 

identitários. O indivíduo não se limita a observar a diferença do outro e a integrá-la por um 

raciocínio comparativo, de tipo racional ou utilitarista. [...] Do ponto de vista teórico, as 

experiências da diferença e do encontro com o outro são sempre enriquecedoras, pois elas 

representam a própria condição de emergência da identidade". (SEMPRINI, 1999, p. 102). 
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 A interação constituída entre os sujeitos passo-fundenses e imigrantes permitirá 

pensar alguns territórios imigrantes na cidade de Passo Fundo. É importante salientar que o 

território é um produto histórico de processos sociais e políticos que, na maioria das vezes, está 

relacionada a conflitos e disputas (LITTLE, 2002). A partir do conceito de território é que 

procuramos compreender as formas de sociabilidade dos imigrantes na cidade, levando em 

conta que "compreender é primeiro compreender o campo com o qual e contra o qual cada um 

se fez" (BOURDIEU, 2005). Nisto, reside a relevância teórica deste projeto, ao circunscrever 

processos de interação entre imigrantes e comunidade. 

 A constituição do território dos imigrantes em Passo Fundo passa, 

obrigatoriamente, pela religiosidade. Grande parte destes sujeitos são muçulmanos. 

Atualmente, os imigrantes contam com uma mesquita gerida pela Sociedade Beneficente 

Muçulmana de Passo Fundo que, como toda religião, desempenha uma função relevante na 

vida dos fiéis. Essa religiosidade norteia suas relações sociais na cidade nos processos de 

sociabilidade seja entre os muçulmanos, seja com os passo-fundenses. O islamismo é que 

sustenta e auxilia os imigrantes a viverem em Passo Fundo. O islamismo se estende sobre toda a 

sociedade a partir de uma densa rede de símbolos e de práticas religiosas para dia após dia 

lembrar a todos que são parte de uma comunidade que potencialmente sem fronteiras identifica 

a sociedade em que nasceu (PACE, 2005). Desta forma, a identidade dos muçulmanos é 

construída a partir da relação com o outro, o sujeito passo-fundense, através dos processos de 

identificação e diferenciação, no sentido em que o grupo étnico elege os símbolos relevantes 

desta sociedade, ao mesmo tempo em que não abdica de suas especificidades culturais. 

 A identidade étnica dos imigrantes em Passo Fundo está alicerçada na relação entre 

dois mundos: África-Ásia e América do Sul. A sociabilidade construída através da religiosidade 

islâmica é um elemento relevante para o estabelecimento da diáspora. Esta pode ser 

compreendida, a partir de uma: 

 

[...] concepção binária de diferença. Está fundado sobre a construção de uma fronteira de exclusão e 

depende da construção de um "Outro" e de uma oposição rígida entre o dentro e o fora. Porém, as 

configurações sincretizadas da identidade cultural (...) requerem a noção derridiana de différrance - 

uma diferença que não funciona através de binarismos, fronteiras veladas que não separam 

finalmente, mas são também places de passage, e significados que são posicionados e relacionais, 

sempre em deslize ao longo de um espectro sem começo nem fim. A diferença, sabemos, é crucial ao 

significado, e o significado é crucial à cultura. (HALL, 2003, p.33). 

 

 Desta forma, conforme Hall (2003), podemos afirmar que a diáspora permite rever 

e reafirmar noções e símbolos tradicionais da cultura para que o sujeito seja reconhecido, a 

partir da sua diferença. O tensionamento diaspórico permite que as culturas possam conviver de 

maneira híbrida. E é justamente a partir do momento em que o imigrante busca ser reconhecido 

que nascem tensões culturais entre eles e os brasileiros. Para administrar este conflito o 

governo brasileiro tem construído políticas públicas para os migrantes. Isto vem ao encontro 

com o que está sendo proposto pela 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio. 
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A trajetória histórica da regulação dos fluxos migratórios pelo Estado brasileiro é longa e complexa, 

passa pelas raízes coloniais e pela migração forçada, consubstanciada pelas práticas escravistas; 

passa pela gestão da ocupação territorial brasileira, por violações de direitos incontáveis dos povos 

originários indígenas, e, finda a escravidão, permeia ainda preocupações racistas com o 

"branqueamento" da mão-de-obra nacional. Sucessivamente a gestão desses fluxos submete grupos 

sociais de forma instrumental e utilitarista, administrando um "estoque humano" pela imposição 

de maiores dificuldades para ingressar, permanecer ou acessar direitos dentro do território nacional". 

(COMIGRAR, 2014, p. 5). 

 

 Diante desse contexto, tratar sobre os imigrantes remete pensar na subjetividade do 

ser humano. Conforme Japiassú e Marcondes (1996, p.254), o conceito de subjetividade 

está relacionado com a característica do sujeito; aquilo que é pessoal, individual, que pertence 

ao sujeito e apenas a ele, sendo portanto, em última análise, inacessível a outrem e 

incomunicável. A subjetividade está ligada a construção de vivências e a essência do sujeito. 

Salientamos também a identidade do sujeito, que é aquilo que apresento para o outro, diz para o 

outro quem eu sou. Neste caso, podemos identificar os grupos de pertencimento. A 

desqualificação e os estereótipos negativos que são produzidos tendem a fortalecer a ideia do 

intruso (RAMOS; WIEVIORKA apud TEDESCO; GRZYBOVSKI, 2013,s/p). 

 O imigrante acaba muitas vezes se condicionando a imposição de uma nova cultura, 

o que o faz buscar mecanismos de proteção, pois existe sempre o sentimento de insegurança, já 

que podem perder o visto de permanência com facilidade, ou ainda sofrer outras formas de 

violência, conforme já mencionado.Chegamos, portanto, numa discussão central quando o 

tema é migração: a cidadania. A cidadania tem que ser compreendida como a efetivação dos 

direitos civis,  políticos e sociais, conjuntamente. 

 Muitas são as legislações construídas que poderiam ser mencionadas que 

direcionam como essa cidadania deve ser pensada em nível mundial. Destacamos, 

entretanto, que ao pensar no sujeito que sai de seu país e busca uma nova vida no Brasil, a 

Constituição Federal de 1988, através do artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

Importante dizer ainda que A Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980, alterada pela 

Lei nº 6.984 de 09 de dezembro de 1981, define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e 

cria o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) que consiste em uma das instâncias que tem a 

responsabilidade pela formulação da Política Brasileira de Imigração (ALMEIDA, 2012, p.43-

44). Esta lei é conhecida como "lei de estrangeiros" e regula a entrada e permanência de 

imigrantes no Brasil. Conforme Reis (2011, p.59), a lei foi criada ainda na vigência do 

período ditatorial no Brasil e tinha como lógica a "segurança nacional" do período, sendo 

influenciada pelo interesse dos militares. Atualmente, existe uma proposta de Anteprojeto de 

Lei, que visa mudar o foco da segurança nacional para direitos humanos, alterando inclusive a 

nomenclatura para Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. 
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Sabemos, entretanto, que as leis não são suficientes para garantir igualdade e justiça. Mesmo 

com avanços legais históricos, observamos que a exclusão permanece no contexto das relações 

sociais estabelecidas com os imigrantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O processo migratório em Passo Fundo está permeado por tensões e conflitos que 

exigem um olhar mais aprofundado de diversos setores da sociedade. Dentre estes, podemos 

pensar a relevância da universidade neste debate a fim de desconstruir noções e práticas 

discriminatórias e xenófobas. A universidade, alicerçada na tríade ensino-pesquisa-extensão, 

tem um papel fundamental ao proporcionar processos formativos aos seus acadêmicos que 

circunscrevam a relação com a sociedade pautadas no respeito as diferenças. Neste sentido, 

acreditamos que a Universidade de Passo Fundo não pode ficar alheia aos conflitos pelos 

quais passam os imigrantes senegaleses e bengalis na cidade. O debate apresentado fundamenta 

a necessidade identificada pela equipe do projeto em abordar os processos migratórios. Essa 

construção teórica precisa ser sempre amadurecida possibilitando que as ações sejam cada 

vez mais articuladas e qualificadas respondendo a realidade observada e, principalmente, 

embasando as políticas sociais sem perder de vista a identidade dos grupos étnicos envolvidos. 

Salientamos que as políticas sociais devam dar conta das particularidades destes grupos, 

respeitando suas singularidades culturais. Como ressaltamos anteriormente, é fundamental que 

se construam estratégias de inclusão destes imigrantes contrariamente a uma perspectiva de 

branqueamento, ou seja, não devemos querer torna-los brasileiros. Devemos respeitar sua 

condição de diáspora, alicerçados na possibilidade de mobilidade humana. 
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