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As migrações internacionais no século 21 ampliam as agendas de pesquisa e
denotam novos desafios teórico‐metodológicos para seu estudo. Nesse sentido, este
Dossiê “Mobilidades, trânsitos e fluxos no contexto das e – imigrações contemporâneas”
retrata a importância interdisciplinar do tema bem como a diversidade de situações,
fluxos, sentidos e condições de vida de diferentes contingentes imigrantes internacionais.
Os artigos que compõem este dossiê apresentam dimensões e questões teóricas
que se interconectam, se sobrepõem, se complementam em análises que buscam captar
a complexidade do fenômeno imigratório internacional.
O artigo de Padilha apresenta aspectos teóricos que incorpora os níveis macro,
micro e as situações particulares para que se possa compreender o perfil da imigração
brasileira em Portugal. A perspectiva transnacional permite também analisar nexos entre
as áreas de origem e destino, compondo uma única arena social; a imigração, nesse
cenário, implica em mudanças sociais nos níveis macro e micro também. Para Pagnotta
essas mudanças sociais têm enorme representação simbólica que vão desde adotar o
estilo de casas que indica a “presença” da imigração internacional no Equador até a
insistente necessidade de mostrar o sucesso da emigração na origem.
Na era da mobilidade, essas transformações se revelam também na intensidade da
circulação e fluidez da migração, as migrações por amor e mas mobilidades de estudantes
evidenciam outras motivações para as migrações que refazem caminhos e trajetórias,
como aponta Almeida para o caso da imigração brasileira para a França; da imigração
seletiva para estudos, o país vivencia agora a permanência de brasileiros e brasileiras que
iriam buscar trabalho na Inglaterra.
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Nos atuais caminhos da imigração internacional contemporânea, o Brasil também
se consolida na rota de tais migrações, tanto como país de origem quanto de destino e,
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mais recentemente, de trânsito migratório, como pode ser apreendido nos artigos de
Santos, Daniel, Ojima et al Ferreira e Zanini, Magalhães, Alloati, Vieira nesse Dossiê que
compreendem mobilidades de latino americanos em direção não só as grande cidades,
mas a cidades de porte médio em diversas regiões do pais. Territorialidades, identidades,
novos processos sociais, interações sociais, fronteiras, educação, segunda geração,
estudantes estrangeiros, preconceito e discriminação percepções são discutidos nesses
artigos e compõem, certamente, a agenda de pesquisa acerca das migrações
internacionais no século 21.

Florianópolis, junho de 2014.

Prof.ª Dr.ª Gláucia de Oliveira Assis
Prof.ª Dr.ª Rosana Aparecida Baeninger
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