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RESUMO 

A busca por trabalho e condições melhores de vida faz com que ocorra as migrações 

dos nordestinos para as regiões do Centro-Sul, essa nova região acarreta a perda 

de hábitos, tradições e crenças desse povo, provocando o desenraizamento. Nesse 

sentido, o objetivo da nossa pesquisa é identificar a ocorrência do processo de 

desenraizamento do migrante nordestino que trabalha e reside na cidade de São 

Paulo, investigando como as migrações provocam o desenraizamento e como esse 

fenômeno é percebido pelo migrante. Utilizaremos como metodologia principal, 

Éclea Bosi (2003) e Simone Weil (1996) para compreender o desenraizamento, 

enraizamento e migração. Será realizada uma entrevista livre-narrativa com um 

migrante que reside em São Paulo a mais de dez anos, esse procedimento 

possibilitará que o entrevistado tenha liberdade de encadear os momentos do seu 

passado (no Nordeste) e do presente (em São Paulo), através do procedimento 

metodológico da história oral. Por fim, o conteúdo será analisado a partir do material 

bibliográfico estudado. E para isso será identificada as categorias presentes em sua 

fala, sendo a partir do material bibliográfico analisado até o momento, assim, será 

conduzida à análise de um quadro de interpretação social, onde olhar o indivíduo 

possibilitará a interpretação da comunidade e sociedade. 

Palavras-Chaves: Migração. Desenraizamento. Enraizamento. Memória Social. 

História oral. 
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INTRODUÇÃO 

Desde os princípios da vida na terra os seres humanos vêm se deslocando 

entre diferentes regiões do planeta.  Aprendemos com a história que os povos 

caçadores coletores migravam de um território para outro a procura de meios para 

sobrevivência. Segundo Pinsky (2001) o domínio do fogo, por exemplo, foi um 

precursor que fez com que os caçadores coletores organizassem caçadas a animais 

mais poderosos, se protegessem e trabalhassem em grupos. Assim, o homem 

estava pronto para uma mudança. 

Ao longo da história, os deslocamentos vêm acontecendo por diversas 

razões, como políticas, econômicas, sociais e/ou religiosas. O fim do império 

romano, por exemplo, foi causado pelos deslocamentos dos povos germânicos, 

franco, entre outros, momento conhecido como as invasões barbaras. Durante a 

idade media o movimentação de diversos desenhou o que viria a ser a Europa 

contemporânea. Nasce do “passado romano-germânico e preparadora de uma nova 

sociedade, a capitalista” (FRANCO JR, 1986, p. 8).  

A partir do século XV a expansão marítima levou a colonização1 da América 

pela Europa (Prado Junior, 2011). A colonização da América se fez dos interesses 

comercias, provocando o povoamento posterior. 

 A partir da metade do século XVI dar lugar à economia capitalista. Permeia-

se o capitalismo comercial e logo em seguida, o industrial. Com a industrialização os 

deslocamentos ganham novas formas, uma delas é a busca por trabalho e 

condições melhores de vida numa sociedade voltada para o trabalho. “Dentre todas 

as utopias criadas a partir do século XVI, nenhuma se realizou tão desgraçadamente 

como a sociedade do trabalho” (DECCA, 2004, p. 7). A busca por trabalho ocasionou 

em migrações que aconteceram no sentido de regiões onde não há concentração da 

nova economia para regiões onde há concentração da nova economia.  

                                                           
1
 A Colonização está direcionada pelo menos em três planos: o da conquista da terra e exploração da 

força-de-trabalho; da memória dos colonizados e colonizadores responsável por expressões afetivas 
e simbólicas; projetos que visa uma construção do moderno e da identidade nacional. BOSI, A. 
Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 389.   
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O Nordeste brasileiro, durante três séculos, foi à região mais rica do Brasil, 

quando colônia de Portugal. Sendo uma grande influência política com a produção 

de cana de açúcar e algodão. Perde esse posto para São Paulo e Rio de Janeiro na 

metade do século XIX, com a produção de café (GARCIA, 1999). A partir de então o 

nordestino vem se retirando para as regiões mais desenvolvidas economicamente 

em busca de trabalho, migrando do Nordeste do país para o Centro-Sul. 

As migrações internas, de todo caso, tem o desenvolvimento econômico 

como grande causa, e encontram-se entrelaçadas ao mundo do trabalho e seus 

meios de produção. Migrações que não seguem uma trajetória individual, mas de 

cunho coletivo. Em concordância com Albuquerque Junior (2012), vivemos em um 

momento histórico no qual os processos migratórios e imigratórios nunca estiveram 

tão intensos. O homem contemporâneo tem contato com outras formas de 

expressão cultural, portando dos avanços que veio com a globalização.  

Quando se fala em migração deve-se remeter ao termo cultura que, de 

acordo com Santos (2012) refere-se aos aspectos culturais de uma determinada 

realidade social, ideias e crenças de um povo. As diversas realidades culturais têm 

costumes e práticas que diferenciam entre si, e é preciso conhecê-las para que faça 

sentido e, respectivamente, ser respeitada. Uma criança, por exemplo, aprende a ser 

membro de uma sociedade através do processo de socialização, a mesma se 

caracteriza por imposição de padrões sociais e condutas individuais, ou seja, a 

socialização é uma contínua relação com outro (BERGER & BERGER, 1977). 

Quando acontece o encontro entre duas culturas diferentes há um confronto, 

podendo haver ruptura de padrões antigos para novos. 

Essa constatação aponta para a questão do lugar (região) de nascimento 

como formação de subjetividades, pois, através do lugar de nascimento os 

indivíduos formam seus pensamentos, seu modo de falar, de desejar, de escutar, de 

vestir e de se alimentar. Nesta perspectiva, a participação natural2 é tanto individual 

quanto social.  

                                                           

2
 Participação natural vem automaticamente do lugar, do nascimento, da profissão, do ambiente que 

se encontra os sujeitos. WEIL, S. A condição operaria e outros estudo sobre a opressão. Seleção e 
apresentação por Éclea Bosi; Tradução Terezinha G.G. Langlada. 2ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996, p. 411 
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O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais 

desconhecida da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. 

O ser humano tem uma participação real, ativa e natural na 

existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros 

do passado e certos pressentimentos do futuro. (WEIL, S. 1996, p. 

411). 

Diante deste aspecto, a identidade/enraizamento está voltada para o 

reconhecimento. A identidade é mais uma semelhança com a si próprio, e, que vai 

de encontro com as condições de vida, tanto social quanto psíquica dos meios que 

vivem um determinado grupo. Não está ligada ao novo, pois o novo traz ameaça e a 

desconfiança, mas está em contato com a repetição, ao velho. A identidade tem sua 

sustentação na memória que é o “mecanismo de retenção de informação, 

conhecimento, experiência, quer em nível individual, quer social.” (MENESES, 

2008).  

A retirada do lugar de origem acarreta na perda de crenças, hábitos e 

tradições de um povo, gerando o que Simone Weil (1996) chamou de 

desenraizamento.  “Entre os problemas brasileiros que tornam o desenraizamento 

um tema relevante, o movimento migratório para as metrópoles é das mais graves 

situações” (FROCHTENGARTEN, 2005a). Ainda para Frochtengarten (2005b) o 

desenraizamento é uma doença da cultura e quando disseminado prejudica a 

comunicação com o passado e as novas fundações de uma sociedade. 

O migrante perde a paisagem natal, a roça, as águas, as matas, a 

caça, a lenha, os animais, a casa, os vizinhos, as festas, a sua 

maneira de vestir, o entoado nativo de falar, de viver, de louvar a 

seu Deus. Suas múltiplas raízes se partem. Na cidade, a sua fala é 

chamada “código restrito” pelos linguistas; seu jeito de viver, 

“carência cultural”; sua religião, crendice ou folclore. Seria mais 

justo pensar a cultura de um povo migrante em termos de 

desenraizamento. (BOSI, E. 2008. p. 17). 

O choque entre duas culturas diferentes, como é o caso da nordestina e 

paulista, no processo migratório gera muitas estereotipias. Um dos preconceitos, 

gerado diante desse choque cultural é a xenofobia dos paulistas contra os 

nordestinos. Para Albuquerque Junior (2016), o estranho é visto como suspeito, pois 

os valores e costumes não obedecem às regras da mesma cultura.  
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Em casos extremos a xenofobia pode levar, a pretexto de se manter 

a pureza da “raça” ou da cultura, a tentativas de extermínio, a 

matança do estrangeiro, definindo, muitas vezes, como invasor do 

território e um predador dos recursos naturais das oportunidades de 

trabalho e riqueza que pertenciam, naturalmente, ao grupo que 

estaria sendo invadido e predado. (p. 10). 

Sociedades consideradas desenvolvidas do ponto de vista tecnológico e 

econômico tem grande fluxo de migrações, e São Paulo é um exemplo disso. Há 

muitas exibições de preconceitos contra aqueles que não pertencem a seu lugar e 

cultura. “No Brasil, O preconceito por origem geográfica marca, especificamente, os 

nordestinos. Este preconceito se expressa, por exemplo, através dos estereótipos do 

“baiano” e do “paraíba”.” (ALBUQUERQUE JR, 2012, p. 90). Mas as estereotipias 

que cerca os nordestinos não se limitam, somente a isso. De acordo com 

Albuquerque Junior (2016), o homem que é marcado pela miséria e farrapos, como é 

o caso dos nordestinos, é visto como uma fera, como um animal que é capaz de 

matar e morrer pela fome, caso que se confirma com a passagem dos cangaceiros. 

Esses estereótipos acabam fazendo parte da vida dos nordestinos, tanto dos que 

migram quanto dos que residem em seu lugar de origem, esses indivíduos se 

submetem a qualquer tipo de trabalho pela sobrevivência.  

O enraizamento de um povo tem formação social através da memória social. 

Estudar o enraizamento, desenraizamento, relações de trabalho e migração, vendo 

que são temas pouco estudados na área das ciências humanas, configura-se como 

problema importante ao estudo de memoria social pelas reflexões que os assuntos 

referidos oferecem. Diante de que, o passado do homem está ligado a um grupo, 

sendo assim, as perdas geradas pelo desenraizamento interfere na memória de uma 

coletividade. Dessa forma, “o desenraizamento é condição desagregadora da 

memória social.” (FROCHTENGARTEN, 2005, p. 16).  

Diante disso, cabe aqui mencionar que, as migrações do Nordeste do país 

para o Centro-Sul estão ligadas a todas as caraterísticas do desenraizamento. 

Exposto isso, Bosi (2016) nos mostra que há uma necessidade de enraizamento, de 

grupos que se desenraizaram, e que a formação de identidade pode ser extraída 

através do vínculo com passado. Devido à complexidade que encobre esse assunto 
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advém à necessidade da psicologia realizar intervenções, nesse sentido é 

necessário realizar pesquisas para compreender essas formas de desenraizamento. 

A pesquisa em memória oral, sem dúvida é um instrumento adequado pra o 

estudo de desenraizamento, uma vez que se trata de processos de recuperação da 

história e da trajetória de vida do migrante, a partir da sua própria perspectiva, a 

história contada a partir de sua experiência vivida e de seus sentidos para o 

migrante. Nosso trabalho irá se debruçar a partir da memória oral no processo de 

desenraizamento e enraizamento dos migrantes vindo do Nordeste para São Paulo. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo geral 

A ocorrência do processo de desenraizamento do migrante nordestino que trabalha 

e reside na cidade de São Paulo, em nosso entrevistado. 

1.2  Objetivos específicos 

2. Identificar por meio da revisão bibliográfica as causas da migração nordestina 

para São Paulo da década de 90 e as recentes, e se as causas mudaram no 

decorrer dos anos; 

3. Compreender os processos de enraizamento e desenraizamento a partir da 

revisão bibliográfica; 

4. Identificar as mudanças e transições de trabalho e profissão entre a migração 

de sua terra natal para são Paulo. 

5. Identificar se o migrante nordestino criou novas formas de enraizamento em 

São Paulo. 
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2. MÉTODO 

De acordo com Noriega (2004) “las ciencias sociales em todos los ambientes 

están interesadas en los aspectos más cualitativos que favorecen el desarrollo 

humano.” (p.73). A pesquisa qualitativa toma um reconhecido lugar entre as várias 

possibilidades de estudar os fenômenos que cercam os seres humanos e suas 

relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes de sua vida. (GODOY, 1995) 

Optamos nesse trabalho pela realização de uma pesquisa qualitativa, que tem 

por finalidade apresentar diversas situações, baseando-se no método da memória 

oral e história de vida de Ecléa Bosi, através da entrevista livre-narrativa, onde o 

problema se perpetua. Segundo Pádua (2000) na entrevista livre-narrativa, o 

entrevistado é convidado a falar livremente sobre o tema do pesquisador. Para 

Becker (1994) a história de vida pode ser feita de forma mais condizente com a 

realidade, uma aproximação da verdade no requisito de pesquisa. 

O estudo de enraizamento e desenraizamento remetem a memória social 

(BOSI, 2003). O campo de estudo é vasto e aqui nos interessa o estudo em memória 

oral como vinculação para resgatar do passado as formas de identidade, a memória 

como função social. A memória social leva alguns pesquisadores da área de 

psicologia social a fazer pesquisas nesse campo, como é o caso de Ecléa Bosi. 

O conjunto de lembranças é também uma construção social do 

grupo em que a pessoa vive e onde coexistem elementos da 

escolha e rejeição em relação ao que será lembrado. Nesse 

contexto, a marginalidade política a que se relegam os estratos 

pobres da população é causadora do espantoso vazio memorativo 

do brasileiro. (2003, p 54).   

Posto isso, Frochtengarten (2005) demonstra que a memória pessoal de um 

indivíduo nada mais é que um ponto de vista na memória social, e esse fato se 

reafirma no que diz respeito ao passado de uma coletividade, ou seja, o grupo como 

apoio à memória pessoal, o passado do homem também é passado do grupo, o que 

o autor denomina como sentimento de pertencer a uma coletividade.  
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A pesquisa em memória oral como um campo de crescimento para a 

psicologia social possibilita, enquanto campo de pesquisa e atuação, elementos para 

analisar criticamente as relações dos sujeitos que sofrem o desenraizamento pela 

perda de sua terra e a dominação do trabalho pelo dinheiro. O campo da memória 

como função social é o momento de desencadear a lembrança, pois um homem não 

seria capaz de saber quem é se não sair de seu presente e for ao encontro com o 

seu passado (BOSI, 2016). Logo, “a história de vida é portanto técnica que capta o 

que sucede na encruzilhada da vida individual com a social” (QUEIROZ, M. 1988, 

p.36). Deste modo, é de extrema relevância a pesquisa de enraizamento, 

desenraizamento e migração em memória oral, abarcando as problemáticas de uma 

coletividade e sociedade. 

Em nossa pesquisa realizaremos uma entrevista com um (a) nordestino (a) 

que reside em São Paulo, a pelo menos dez anos. O preocupar-se com a 

generalização cede lugar a profundidade de um caso. Por essas vias, na 

singularidade também se encontra a totalidade, logrando espaço para a 

subjetividade como processo histórico (LANE, 2005). O acesso à população 

nordestina, para a definição do entrevistado, será feito em lugares de acesso a essa 

população, como por exemplo, Centro de Tradições Nordestinas (CTN). Por se tratar 

de pesquisa com história de vida, ocorrerá mais de um encontro para realização da 

entrevista.  

Utilizaremos a entrevista livre-narrativa, entrevista de exploração que segundo 

Bosi (2003) possa proporcionar a formação de laços e vínculos. Queiroz (1988) nos 

relata que a entrevista é uma técnica de coleta de dados que conjectura uma 

conversação entre entrevistado e pesquisador.  

Assim, partiremos de um pedido para o entrevistado para que fale de sua 

vida, pedindo para o entrevistado: “falar tudo o que você quiser, tudo o que vier à 

sua cabeça, o que faz, o que acha, o que pensa, o que sente. Tudo o que você me 

contar, qualquer coisa me interessa” (RODRIGUES, 1978, p. 44).  Ao falar de sua 

vida em geral, de como ela é, o que faz, o que gosta, pensa e sente, indo por esse 

caminho mais amplo e genérico, o entrevistado fala não apenas das suas 

experiências de migrante, pois importa entender como estas estão localizadas em 

sua vida, de como estão relacionadas com suas experiências de vida. A intenção 
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será criar condições que fala um pouco mais extensivamente de seus assuntos 

pessoais que lhe são significativos. (COSTA, 2005). 

Ainda importante ressaltar que, Segundo Bourdieu (2008), para reduzir ao 

máximo a violência simbólica que possa haver na entrevista, procurar-se uma 

relação de escuta ativa e metódica, afastando-se da pura não-intervenção da 

entrevista não dirigida, quanto da dirigida por questionário. Aqui, a conversação 

entre pesquisado e pesquisador, como diz Queiroz (1988) é essencial e para que 

isso possa contribuir para a redução da violência simbólica, é fundamental que o 

entrevistador conheça o tema pesquisado, motivo do seu encontro com o 

entrevistado. Uma postura interessada por tudo àquilo que o entrevistado conta 

sobre sua vida é essencial. Conforme Bourdieu (2008), O lugar que o pesquisador 

ocupa no espaço social não acarreta na projeção de si em outrem, mas ter uma 

compreensão genérica e genética das condições sociais da qual ele é o produto, 

sendo importante o domínio dos condicionamentos “psíquicos e sociais associados à 

sua posição e à sua trajetória particulares no espaço social (...) é preciso ser dito 

que compreender e explicar são a mesma coisa”.  (p. 700).  

Nesse sentido, vale indicar que além dos estudos bibliográficos e teóricos 

sobre a migração nordestina a própria pesquisadora desse trabalho possui uma 

proximidade com a temática vivida pela população de estudo, por se trata também 

de uma migrante do Nordeste. Essa proximidade, ao contrario de afetar 

negativamente a pesquisa tem condições de operar no sentido da redução da 

violência simbólica, como bem aponta Bourdieu (2008). 

Por fim, a entrevista será gravada e transcrita. O conteúdo será analisado a 

partir do material bibliográfico estudado. E para isso será identificada as categorias 

presentes em sua fala – de saída, imaginamos a partir do material bibliográfico 

analisado até o momento – algumas categorias de análise já previamente dada: a) 

Por que migrou? b) Como eram as condições de vida no Nordeste e como é em São 

Paulo? c) com que trabalhava no Nordeste? d) Com que trabalha em São Paulo? 

Bem como, a aparição de novas categorias. De toda maneira a análise de dados 

levará em consideração as ideias novas que poderão surgir, as hipóteses que serão 

confirmadas ou rejeitadas durante o tratamento do material (GOLDENBERG, 2009), 

retomando o objetivo da pesquisa, nessa que necessário.  
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3. CRONOGRAMA  

MES/ETAPAS Ago/18 Set/18 Out/18 Nov/18 Dez/18 Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 Jul/19 

Levantamento 
bibliográfico 

X X X 
         

Realização da 
entrevista    

X X 
        

Transcrição da 
entrevista   

  X X 
      

Relatório parcial 
   

X 
  

X 
     

Interpretação dos 
resultados         

 X X 
  

Redação do relatório 
final         

X X X 
 

Revisão do relatório 
final           

X x 

Entrega do relatório 
final            

X 

Elaboração de artigo 
científico e 

preparação de 
apresentação em 

congressos 
científicos 

          X X 

Reuniões de 
orientação 

X X X X X X X X X X X X 

 

  



16 

 

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE Jr. D. M. Preconceito contra origem geográfica e de lugar: as 
fronteiras da discórdia. São Paulo: Edições MMM, 2012. 

ALBUQUERQUE Jr. D. M. Xenofobia: medo e rejeição ao estrangeiro. São Paulo: 
Cortez, 2016. 

BERGER, P. L.; BERGER, B. Socialização: como ser um membro da sociedade. In 
FORACCHI, M. M.; MARTINS, J. S. (Orgs.). Sociologia e Sociedade: leituras de 
introdução à Sociologia. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A, 1977.  

BECKER, H. Métodos de pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Hucitec, 1994. 

BOSI, A. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 389 

BOSI, E. O tempo vivo na memória: Ensaios de Psicologia Social. 3ª Ed., São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

BOSI, E. Memória e sociedade: Lembranças dos velhos. 19ª Ed., São Paulo: 
Companhia das letras, 2016. 

BOSI, E. Cultura e desenraizamento. In: BOSI, A. (org.). Cultura Brasileira: Temas 
e situações. São Paulo, Ática, 2008, cap. 2, p.17. 

BOURDIEU, P. Compreender. In: BOURDIEU, P. (org.). A miséria do mundo. 17ª 
Ed., Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 

COSTA, M. S. Qualificação Profissional e ideologia: estudo sobre trabalhadores 
desempregados em busca de emprego. São Paulo: Dissertação de Mestrado - 
IPUSP, 2005. 

DECCA, E. S. D. O nascimento das Fabricas. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

FRANCO JR, H. O Feudalismo. 4ª Ed., São Paulo: Brasiliense, 1986.  

FROCHTENGARTEN, F. A memória oral no mundo contemporâneo. Estud. 
av. vol.19 no.55 São Paulo Sept./Dec. 2005. Texto disponível em:< 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142005000300027>. 
Acesso em 21 de marco de 2018. 

FROCHTENGARTEN, F. Memórias da vida, memórias da guerra: um estudo 
psicossocial sobre o desenraizamento. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2005b. 

GARCIA, C. O que é Nordeste brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1999.  

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa tipos fundamentais. v. 35, n.3, São Paulo: 
Mai./Jun. 1995, p. 20-29. Texto disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3>. Acesso em 5 de fevereiro de 2018. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142005000300027
http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3


17 

 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 
ciências sócias. 11ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 2009, p. 94-96. 

QUEIROZ, M. I. P. Relatos orais: do “indizível” ao “dizível”. In: SIMSON, O. M. V. 
(org.). Experimentos com histórias de vida: Itália-Brasil. São Paulo: Vértice, 
Editora Revista dos Tribunais, 1988, cap. 2, p. 14-43. 

LANE, S. T. M. Prefácio. In: CIAMPA, A. D. C. A estória do Severino e a história da 
Severina. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

MENESES, U. B. Identidade cultural e arqueologia. In: BOSI, A. (org.). Cultura 
Brasileira: Temas e situações. São Paulo, Ática, 2008, cap. 12, p.183. 

NORIEGA, J. A. V. Metodos cualitativos y cuantitativos y la investigación 
psicossocial. In: GRUBITS, S; NORIEGA, J. A. V. (org.). Método qualitativo: 
epistemiologia, complementariedades e campos de aplicação. São Paulo: Editora 
Vetor, 2004.  

PÁDUA, E. M. M. D. Metodologia da pesquisa: Abordagem teórico-prática. 6ª Ed., 
Campinas, SP: Papirus, 2000. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho 
Pedagógico). 

PINSKY, J. As primeiras Civilizações. 25ª Ed., São Paulo : Editora Contexto, 2011.  

PRADO JR., C. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. 

RODRIGUES, A. M. Operário, Operária. São Paulo: Símbolo, 1978. 

SANTOS, J. L. D. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012.  

WEIL, S. A condição operaria e outros estudo sobre a opressão. Seleção e 
apresentação por Éclea Bosi; Tradução Terezinha G.G. Langlada. 2ª Ed., Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 
 
 

 
 



 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar da Pesquisa “Memória e migração: o 

fenômeno do desenraizamento no migrante nordestino”, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Ana Carla Risério Pereira e do Orientador Mario de Souza Costa com 

o objetivo de investigar o processo de migração e desenraizamento do migrante 

nordestino em São Paulo através de sua história de vida. Sua participação é 

voluntária e acontecerá por meio de uma entrevista livre-narrativa, onde contará 

sobre sua vida. 

Se o (a) Sr. (a) aceitar participar, estará contribuindo para os benefícios de se 

ampliar a compreensão do desenraizamento e as relações das migrações do 

Nordeste para o Centro-Sul, sobre a óptica da memória social. Facilitando para os 

estudos sobre essa temática que é tão corriqueira na cidade de São Paulo. Além de 

facilitar novos contextos sobre esse tema. 

Se depois de consentir em sua participação o (a) Sr. (a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e 

sem nenhum prejuízo a Vossa Senhoria. O (a) Sr. (a) não terá qualquer despesa e 

também não receberá qualquer remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, sendo sua identidade preservada e guardada em sigilo. 

Para qualquer outra informação, o (a) Sr. (a) pode entrar em contato com o 

Orientador da pesquisa, Rua: Desembargador Teodomiro Dias, 185 - Conjunto 

Residencial do Butantã. CEP: 05540-080, São Paulo - SP, e pelo telefone (11) 

97198 - 2950. 

Se o (a) Sr. (a) se sentir suficientemente esclarecido sobre essa pesquisa, objetivo e 

procedimentos, convido-o (a) a assinar este Termo que será impresso em duas vias, 

sendo que uma ficará com o (a) Sr. (a) e a outra com o pesquisador. 

 

São Paulo, ___ de ________ de _____ 
 

___________________________ 

Assinatura do participante 

___________________________________ 

Mario de Souza Costa 
(Responsável pela pesquisa) 

 



 

 

Identificação do Participante: 

 

Nome: 

RG:        CPF:  

Telefone:  

Endereço:  

 

 

 
Para questões associadas a esse estudo:  

Entrar em contato com o orientador, Mario de Souza Costa - Telefone: (11) 97198 - 
2950.  

 

 

 

 

  



 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE ÁUDIO  

Eu,____________________________________________________________, 

portador da Cédula de Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº 

________________, residente à Rua _____________________________, nº 

_______, na cidade de ____________________, AUTORIZO o uso do som da 

minha voz, sem finalidade comercial, para ser utilizada na Pesquisa “Memória e 

migração: o fenômeno do desenraizamento no migrante nordestino” da 

pesquisadora Ana Carla Risério Pereira e orientador Mario de Souza Costa. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso do som de 

voz acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas 

modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) Áudio; (II) Uso para 

transcrever e usar na pesquisa (III) Identificação guardada em sigilo (IV) divulgação 

em geral. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso 

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 

minha imagem ou a qualquer outro. 

 

 

São Paulo, ____ de _________________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 



 

 

PARECER DO ORIENTADOR 

O fenômeno da migração no Brasil, particularmente das populações 

nordestinas para a região de São Paulo, acompanha os períodos de expansão e 

retração da economia. O desenvolvimento da indústria no sudeste brasileiro e a crise 

da economia canavieira no nordeste produziu ao longo do século XX o 

deslocamento em massa das populações em busca de melhores condições de 

trabalho e de vida. O processo de desenraizamento que acompanha a migração é 

fenômeno fundamental para a compreensão do processo de sofrimento que 

acompanha o deslocamento para uma nova região e a consequente necessidade de 

reconstrução da vida pelo migrante. Tema caro à Psicologia, a presente pesquisa de 

Iniciação Científica tem o mérito de se dedicar a estudar uma população, no entanto, 

pouco atendida pela Psicologia. 

Os impactos na saúde mental dos trabalhadores migrantes pelo processo de 

desenraizamento necessitam sempre de mais e maior compreensão. Esta pesquisa 

tem a finalidade de introduzir a jovem pesquisadora neste universo ligado aos 

estudos da migração, nos seus aspectos mais violentos e ao mesmo tempo sutis, 

abarcados sob o conceito de desenraizamento. É tema fundamental, que neste 

período recente de crise econômica volta a assolar parcela significativa dos 

trabalhadores que vivem nas regiões de menor desenvolvimento econômico e que 

potencialmente poderá produzir novos deslocamentos entre as regiões do país. 

Desde o início venho orientando esta pesquisa. A aluna Ana Carla Risério 

Pereira, RGM: 1511576-3, tem se mostrado excelente pesquisadora, e aplicada à 

abordagem do tema e tem demonstrado profundo compromisso com o presente 

trabalho, características essenciais ao jovem pesquisador. Seu trabalho é 

consistente e dedicado – como se pode depreender de seu projeto de pesquisa. 

Como estudante do sétimo semestre do curso de Psicologia tem demonstrado 

possuir bons conhecimentos da psicologia do social, tendo já desenvolvido trabalhos 

acadêmicos voltados para a temática da migração da população nordestina para o 

sudeste. 



 

 

Pesquisa é de grande relevância uma vez que se dedica a estudar fenômeno 

fundamental que tem se repetido na realidade brasileira. Tem totais condições de 

contar com o apoio do Programa de Iniciação Científica. 

 

 

Professor Dr. Mário de Souza Costa – 123706 

 

 

 


