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Este é um projeto de pesquisa amplo que abrange tanto o deslocamento interno (nacional) 

quanto a imigração transnacional.  Focado em tres cidades brasileiras São Borja, Porto Alegre e 

São Paulo, este estudo comparativo tem como objetivo principal entender os deslocamentos 

sociais e subjetivos que resultam dos processos migratórios. Enquanto estudante da Unipampa 

e residente temporária na cidade de São Borja, ocupar-me-ei da parte da pesquisa que diz 

respeito aos processos migratórios na região, debruçando-me sobre as formas de interação 

dos estudantes, professores e técnicos do campus São Borja da Unipampa oriundos de outros 

estados do Brasil e do exterior com a sociedade local. No que respeita à metodologia de 

pesquisa, o método etnográfico permite a aproximação a esse complexo universo dos 

múltiplos deslocamentos (geográfico, social e subjetivo) através da realização de entrevistas 

abertas, da observação participante em eventos agregadores de pessoas de dentro e fora do 

estado do Rio Grande do Sul e da observação do cotidiano dessas interações.  As reflexões de 

Bourdieu sobre as formas de capital e campo, de Sayad sobre a emigração/imigração e de 

Etcheverry sobre a construção social do imigrante serão os fundamentos teóricos.  

Embora a população da cidade de São Borja seja muito menor que aquela das duas outras 

cidades contempladas neste projeto, a instalação de um campus da Unipampa tem refletido 

de forma significativa no espectro populacional da cidade e, consequentemente, uma série de 

novos problemas sociológicos (e sociais) podem ser pensados a partir da chagada desses novos 

contingentes populacionais. Além do mais, a cidade já e um dos polos de atração de imigrantes 

palestinos, o que nos oferece um elemento de comparação ao pensar as migrações como um 

fato social total, como nas palavras de Marcel Mauss.  


