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Conceitos: migração, emigrante e imigrante 

Migrar significa se deslocar entre 
cidades, Estados, regiões, ou países. 

Migração = movimento de ir e vir de pessoas 

O imigrante é aquele que passa a viver 
em um país que não é o seu de 
nascimento ou cidadania. 
O emigrante é aquela pessoa que sai 
de seu lugar de origem 



Conceitos: migração, emigrante e imigrante 

Ainda hoje há povos que vivem 
migrando:  

São chamados nômades, dentre eles estão os 
ciganos 

 

Deserto do Saara 



Causas da migração   

o  Desapropriações 
o   Escravidão 
o   Inundações, terremotos, seca 
o   Perseguições étnicas, políticas, 

religiosas  
o   Possibilidade de ter a própria terra 
o   Possibilidade de mercado de trabalho 
o   Mais opções de acesso à educação, 

cultura,   ou saúde 
o  Violência, guerras 
 



Brasil - Décadas de 50 e 60 – urbanização 

Causas da migração - Brasil século XX 

Avenida Paulista - 2010 



Causas da migração - Brasil século XX 

Brasil - Década de 70 - migrações de longas 
distâncias, especialmente dos nordestinos para SP 
e RJ e de sulistas para o CO e Amazônia 



Causas da migração - Brasil século XX 

* Migrações de assalariados rurais temporários (volantes, boias-frias) 
para as colheitas da cana e laranja 

* Movimentos intra-metropolitanos para trabalho/estudo 



Diversidade Cultural em São Paulo 

e migrantes de vários Estados 
Imigrantes japoneses, 1908 Imigrantes italianos 

•  Espanhóis 
•  Italianos 
•  Japoneses 
•  Alemães 
•  Chineses 
•  Bolivianos 
•  Coreanos 
•  Portugueses 
•  Colombianos 
•  Argentinos 
•  Americanos 
•  Haitianos 
•  Angolanos 
•  Nigerianos 
•  Australianos 
•  Etc. 

Imigrantes de vários Países 



Diferença entre País e Nação/Etnia: 

Nação é uma comunidade estável, historicamente 
constituída com base em um território, uma língua e 
com características culturais comuns. Pode estar 
dividida entre vários Estados, ou várias nações 
podem se unir para a formação de um Estado. 



Cultura material e imaterial: 

Comidas	  
Objetos	  
Moradia	  
Roupas	  

Instrumentos	  
etc.	  

Normas	  sociais,	  religião,	  
costumes,	  ideologia,	  

ciências,	  artes,	  literatura,	  
folclore,	  etc. 



A importância do respeito à diversidade cultural : 

A Constituição Federal de 1988  -  respeito à 
dignidade humana (art.1º, III) e a proibição de 
qualquer discriminação (art. 3º IV), garantindo-
se, assim, a todos os seres humanos o direito a 
serem respeitados e tratados igualmente, mas 
sem ignorar as diferenças existentes, e sem que 
isso possa implicar a concessão de qualquer 
privilégio ou, muito menos, a limitação ou 
exclusão do exercício de algum direito. 



A importância do respeito à diversidade cultural : 

Podemos concordar, ou não, com:   
•  Medicina natural 
•  Crenças religiosas 
•  Posições políticas 
•  Preferencias alimentares 
•  Etc. 
 



Limites da tolerância à diversidade cultural : 

Não podemos aceitar o que está definido em lei: 
•  Trabalho Infantil 
•  Violência de qualquer espécie 
•  Trabalho escravo 
•  Discriminação racial, religiosa, etc. 



O Estatuto da Criança e do Adolescente: 

O Estatuto é um conjunto de normas 
jurídicas que foi instituído em 1990, com o 
objetivo de proteger legalmente as 
crianças e adolescentes. 

Se divide em dois livros, o primeiro aborda 
a proteção dos direitos fundamentais das 
crianças e adolescentes e o segundo é 
dedicado às normas sobre os órgãos e 
procedimentos de proteção. 



O Estatuto da Criança e do Adolescente: 

•  direito à vida e à saúde 
•  direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 
•  direito à convivência familiar e comunitária 
•  direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer 
•  direito à profissionalização e à proteção no trabalho 

No ECA são colocados como direitos fundamentais das crianças e 
adolescentes: 



O Vem e Vai e as creches: 

Assim como os adultos, as crianças migrantes também passam 
pelo processo de adaptação à uma nova cultura, que é um 
período de transição. 
 
Quais são hoje os imigrantes/migrantes nas creches? 



Ana Luzia Laporte – laporte.analu@gmail.com 

“Tudo está fluindo. O homem está em 
permanente reconstrução; por isto é livre: 
liberdade é o direito de transformar-se.” 
Lauro de Oliveira Lima  

 Obrigado!! 
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