
 

 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULHERES SEM PÁTRIA: UM VIDEODOCUMENTÁRIO SOBRE MULHERES 

IMIGRANTES EM MARINGÁ 

 

 

 

 

 

GABRIELA TOMADON MEDRANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



 

 

GABRIELA TOMADON MEDRANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULHERES SEM PÁTRIA: UM VIDEODOCUMENTÁRIO SOBRE MULHERES 

IMIGRANTES EM MARINGÁ 

 

 

 

 

 

Memorial descritivo como parte integrante do 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, do Curso 

de Comunicação Social com Habilitação em 

Jornalismo, do Centro Universitário Cesumar – 

UniCesumar, como requisito parcial para 

cumprimento das etapas exigidas no regimento do 

TCC. Orientadora: Profa. Elaine Cristina Guarnieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019 



 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO  

Gabriela Tomadon Medrano 

 

 

MULHERES SEM PÁTRIA: UM VIDEODOCUMENTÁRIO SOBRE MULHERES 

IMIGRANTES EM MARINGÁ 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado ao Centro de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas da UniCesumar – Centro Universitário de Maringá, 

como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Jornalismo, sob a 

orientação da professora especialista Elaine Cristina Guarnieri. 

 

 

 

 

Aprovado em: ____ de ______________ de _____. 
 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - instituição  

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - instituição  

 

 

__________________________________________ 

Prof. Esp. Elaine Cristina Guarnieri – UniCesumar – (orientadora) 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Dedico este trabalho ao meu avô Fernando, que sempre sonhou em ver as 

netas concluindo uma graduação. Aos meus pais, que me deram a oportunidade de 

estudar e crescer na vida. Ao Marcello, que sempre me ajudou quando eu precisei. 

Ao meu amigo Carlos Henrique, que foi um grande apoio para mim. Agradeço à 

Elaine, que me deu a oportunidade de amar a profissão, vivenciar situações que eu 

jamais imaginei e ensinou com carinho tudo o que sabe sobre o jornalismo. Vou tê-la 

sempre em meu coração.  

Sou grata a Ana, Rima e Francelis, que me dedicaram um pouquinho do 

tempo delas e a oportunidade de mostrar ao mundo o que é ser uma mulher 

imigrante.  

Agradeço ao meu amigo Brunno, que se esforçou junto comigo para que este 

trabalho fosse justo da maneira que eu imaginei um ano antes de concluí-lo. Sou 

grata ao meu amigo Christian, que sempre acreditou em mim e me ajudou a 

melhorar minha escrita por causa de dificuldade que tinha em escrever em 

português.  

Obrigada ao meu pai, que apesar dos desvios me trouxe até aqui. Sou muito 

grata a todos os que acreditaram em mim. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não oprima o imigrante: vocês conhecem 
a vida do imigrante, porque vocês foram 
imigrantes no Egito. 

(Êxodo, 23:9) 



 

 

RESUMO 
 
 

MEDRANO, Gabriela Tomadon. Mulheres sem pátria: Um videodocumentário sobre 
mulheres imigrantes em Maringá. Trabalho de conclusão de curso (Comunicação 
social com habilitação em Jornalismo) – UniCesumar – Centro Universitário de 
Maringá, Maringá, 2019. 
 
 
O presente memorial trata-se da fundamentação teórica de um videodocumentário 
que apresenta a história de três mulheres, uma imigrante e duas refugiadas, de 
nacionalidades distintas, que devido às situações insustentáveis nos respectivos 
países de origem, optaram por tentar uma nova vida no Brasil, especificamente em 
Maringá. O produto audiovisual dá a oportunidade a essas mulheres de 
expressarem o que passaram nos países de origem, como foi a chegada ao Brasil e 
as dificuldades encontradas ao chegar ao país. A produção aborda também a 
adaptação a uma nova cultura, língua, como foi deixar o país natal, familiares, 
sonhos, conquistas, e o sentimento em relação a identidade. O documentário expõe, 
por meio de relatos de cada personagem, a sensação de quem teve que deixar tudo 
para trás. Durante a produção, foram capturadas imagens do dia-a-dia de cada uma 
das entrevistadas. Por meio do produto e das pesquisas bibliográficas, espera-se que a 
realização do trabalho reflita a realidade e proponha reflexão as pessoas que, por 

preconceito ou falta de informações, sejam contrárias à imigração.  

 
Palavras-chave: imigrante, refugiado, jornalismo, mulheres. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This memorial is the theoretical foundation of a video documentary that presents a 
story of three women, one immigrant and two refugees, of different nationalities, who, 
due to unsustainable situations in their countries of origin, chose to try a new life in 
Brazil. , specifically in Maringa. The audiovisual product gives these women the 
opportunity to express what they have experienced in their countries of origin, such 
as their arrival in Brazil and the difficulties encountered in arriving in the country. The 
production also addresses adaptation to a new culture, language, how it was to leave 
home, family, dreams, achievements, and the feeling about identity. The 
documentary exposes, through reports of each character, the feeling of who had to 
leave everything behind. During production, day-to-day images of each of the 
interviewees were captured. Through the product and the bibliographical research, it 
is expected that the realization of the work reflects the reality and proposes reflection 
to people who, by prejudice or lack of information, are against immigration. 
 
Keywords: immigrant, refugee, journalism, women. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Se existe algo que caracteriza a história da humanidade é a presença da 

movimentação de grupos de pessoas de um lugar para outro – o trânsito de 

pessoas. Na pré-história, por exemplo, ensina-se nas escolas que durante milhares 

de anos os indivíduos, na necessidade de abrigo e alimentos, constantemente 

buscavam novos lugares para se estabelecerem. As Grandes Navegações e os 

fluxos migratórios pós Primeira e Segunda Guerra Mundial são alguns dos inúmeros 

outros casos de deslocamento de indivíduos. 

O avanço da história e o surgimento de novas tecnologias na comunicação e 

nos transportes aumentaram vertiginosamente as idas e vindas dos seres humanos. 

Contudo, assim como em outros momentos do desenvolvimento da civilização 

humana, a saída de povos de um lugar para outro tem como motivo, muitas vezes, a 

necessidade de busca pela sobrevivência – algo que se tornou praticamente 

impossível em alguns países.  

 Um exemplo é a Síria, que desde 2011 enfrenta um conflito bélico que já tirou 

a vida de mais de 511 mil pessoas, segundo dados divulgados pelo Observatório 

Sírio de Direitos Humanos (OSDH) em 2018. Em sete anos de guerra, 11,5 milhões 

de pessoas se viram obrigadas a deixar o lar, sendo que destes, 5,5 milhões 

optaram por buscar asilo e proteção política em diversos países – entre tais o Brasil.  

Outro caso atual é o da Venezuela, que enfrenta uma dramática crise 

humanitária desde o começo da década de 2010. Não diferente da Síria, o conflito já 

resultou em mortes e no deslocamento de milhões de venezuelanos para o exterior. 

Para 2019, a Organização dos Estados Americanos (OEA) prevê mais de 5 milhões 

de imigrantes saídos do país. Caso a situação política, social e econômica do país 

siga do mesmo modo, a organização estima um total de até 8,2 milhões de 

imigrantes e refugiados até o final de 2020.  

Mais do que um número significativamente alto, os dados refletem histórias 

particulares de cada indivíduo que precisou deixar para trás todas as conquistas 

obtidas até então, bem como o contexto social e cultural com o qual já estavam 

habituados. Tudo isso de maneira forçada devido às condições completamente 

bárbaras e desumanas de se lidar.   

Mas essas histórias, cada qual com a própria importância, nem sempre 

ganham o devido espaço. No cotidiano das redações jornalísticas, repórteres e 
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editores precisam lidar com inúmeras questões, tais como os prazos de entrega dos 

materiais – o chamado deadline no jargão jornalístico –, o fato dos jornalistas 

estarem “algemados” à linha editorial do veículo noticioso, entre outros fatores. 

Dessa forma, histórias daqueles que tiveram que deixar o país de origem para trás – 

e, com isso, toda uma história de vida – se perdem em meio ao noticiário diário 

tradicional. Quando aparecem, em muitos casos, não é possível propor uma 

discussão adequadamente aprofundada sobre o tema imigração.  

Devido a todas as questões supracitadas, surgiu a ideia de se produzir o 

vídeodocumentário “Mulheres Sem Pátria: um videodocumentário sobre mulheres 

imigrantes e refugiadas em Maringá”. O foco foi apresentar relatos da vida de três 

mulheres, entre imigrantes e refugiadas de diferentes nacionalidades, que, por 

alguma razão, deixaram os países de origem para recomeçar a vida em Maringá. 

Durante o produto audiovisual, são abordados, segundo o olhar das 

entrevistadas, preconceitos, estereótipos e dificuldades enfrentadas pelas mulheres 

quando chegaram ao Brasil, bem como a situação política, econômica e social dos 

respectivos países de origem de cada uma delas. 

Para fundamentar social e historicamente as experiências relatadas, foram 

abordados autores, como Stuart Hall, e estudos que tratam das ondas migratórias 

desde o início até a atualidade, de forma geral. Da mesma maneira, foram discutidos 

os impactos no indivíduo em termos de sentimento de pertencimento, adaptação a 

novos contextos sociais e culturais, etc. 

Como razões pessoais para a escolha do tema destaca-se o fato da autora ter 

sido por muitos anos imigrante na Europa e, portanto, já vivenciou a realidade de ter 

que se adaptar a outros modos de se viver. 

Ao mostrar a realidade dessas mulheres, a intenção deste trabalho de 

conclusão de curso é sensibilizar aqueles que estiverem por trás da tela a respeito 

de uma das questões humanitárias mais presente na contemporaneidade: a 

imigração. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Mostrar a realidade de mulheres que migraram para Maringá (Paraná), com o 

intuito de mudar as condições de vida já experimentadas nos respectivos países de 

origem, bem como o impacto dessas mudanças na realidade e identidade de cada 

uma. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para alcançar-se o objetivo geral, adotou-se como objetivos específicos: 

• Pesquisar matérias, autores, livros e artigos que abordassem a questão da 

identidade ligada ao sentimento de pertencimento a um determinado local; 

• Investigar quem são as mulheres que se encaixariam dentro desse contexto 

citado anteriormente; 

• Produzir um videodocumentário com a temática envolvendo mulheres no 

processo da imigração.  

 

 

 

 

 

 

3. PROBLEMA 
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Conforme apresentado, foi produzido um videodocumentário com 

depoimentos de mulheres que, por motivos políticos e/ou sociais, deixaram o país de 

origem para buscar uma nova vida em Maringá. Desta forma, a pergunta central que 

norteou a produção do trabalho foi: como mulheres deslocadas do país de origem se 

adaptam a outro contexto sociocultural, político, econômico, etc. e de que maneira 

isso afeta a identidade dessas mulheres? Buscou-se as respostas para essas 

questões por meio do videodocumentário.  
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4. A IMIGRAÇÃO 

 

4.1. A IMIGRAÇÃO E OS REFUGIADOS 

 

Para dar início às discussões, deve-se, em primeiro lugar, abordar os 

conceitos de migração e refugiado. A Organização das Nações Unidas (ONU), por 

meio de um artigo publicado em 2016, explica que os dois termos são cada vez mais 

comuns, frequentemente utilizados como sinônimos na mídia e na esfera pública. No 

entanto, apesar de similares, a ONU alerta que existe uma diferença fundamental 

entre os dois conceitos que não pode ser desconsiderada. Isso porque, a confusão 

entre “migrante” e “refugiado”, explica, “pode levar a problemas para refugiados e 

solicitantes de refúgio, assim como gerar entendimentos parciais em discussões 

sobre refúgio e migração” (ONU, 2016). 

Tendo isso em vista, faz-se aqui uma distinção entre os dois conceitos. Para 

isso, aborda-se, em um primeiro momento, a ideia de “migração” e os “migrantes”, 

para, em seguida, tratar dos refugiados propriamente ditos. 

 

4.1.1. O conceito de “migrante” e algumas abordagens do assunto 

 

 A Organização das Nações Unidas (2016) afirma que não existe, de maneira 

concreta, uma definição legal uniforme para o conceito de “migrante” – algo diferente 

do que ocorre com a terminologia “refugiado”, conforme será apresentado a seguir. 

O termo, afirma a entidade, é visto por estudiosos, organizações mundiais e meios 

de comunicação como algo que abarca “migrantes” e “refugiados”. Em termos 

gerais, o artigo da ONU refere-se aos “migrantes” como os indivíduos ou grupos de 

indivíduos que, por alguma razão, saem do país de origem para outras localidades. 

 

“Migração” é comumente compreendida implicando um processo voluntário; 
por exemplo, alguém que cruza uma fronteira em busca de melhores 
oportunidades econômicas. (ONU, 2016). 
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Apesar dessa breve definição, as migrações dos grupos humanos é um 

assunto discutido por diversos autores ao longo da história. Anthony H. Richmond 

(apud. Sasaki e Assis, 2000), por exemplo, afirma que autores como Thomas 

Malthus, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber foram pioneiros nas discussões 

sobre o assunto. Para Richmond (2000), a migração era, na visão de tais autores, 

consequência do processo de desenvolvimento do capitalismo, assim como os 

processos de industrialização e urbanização. Sasaki e Assis (2000, p. 02) resumem 

os pontos discutidos por Richmond: 

 

Isto envolvia o declínio das comunidades rurais e a criação de culturas 
heterogêneas e cosmopolitas, na concorrência dos imigrantes por emprego 
e na luta para sobreviver numa cidade de ambiente estranho. (SASAKI e 
ASSIS, 2000, p. 02). 
 

Nos primeiros anos do século XX, o aumento do fluxo migratório da Europa 

para os países do continente americano – sobretudo para os Estados Unidos, algo 

que será abordado mais adiante – fizeram, ao longo do tempo, as discussões a 

respeito da imigração ganharem outro viés. Para Sasaki e Assis (2000), a obra de 

Thomas & Znaniecki de 1918, intitulada “The Polish Peasant in Europe American” (O 

camponês polonês na Europa e na América, numa tradução direta para o 

português), ainda que tratasse de uma questão específica – a imigração polonesa 

para os Estados Unidos – foi primordial para introdução de temas como a quebra 

dos laços de solidariedade, especialmente no sistema familiar. Tais pontos seriam 

retomados posteriormente pela Escola de Chicago, isto é, o conjunto de trabalhos de 

pesquisas sociológicas realizados entre 1925 e 1940 por professores e estudantes 

da Universidade de Chicago (COULON, apud Teodósio, 2003). 

Estudiosos da Escola de Chicago, explicam Sasaki e Assis (2000), 

preocupavam-se com os processos de adaptação, aculturação e assimilação dos 

grupos de imigrantes dentro da sociedade americana. Tinha-se a crença de que 

ocorreria uma completa assimilação dos valores e da cultura do país acolhedor. No 

entanto, estudos posteriores criticaram essa conclusão, citando como exemplo 

grupos latino-americanos, asiáticos, entre outros. Esses grupos, afirmam os autores, 

ao chegar aos Estados Unidos, buscavam manter a cultura, as normas e valores 

sociais dos países natais, diferentemente do que defendia a Escola de Chicago. 

Outros estudos desenvolvidos ao longo do século XX, em especial a partir 

dos anos 1960, trouxeram novas perspectivas. Um dos autores que discutem esse 
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assunto é o escritor jamaicano Stuart Hall (1992), que aborda na obra “Identidade 

cultural na pós-modernidade” a questão da “diáspora”. Não se trata de um conceito 

criado pelo mesmo, pois Goucher e Walton (2011) afirmam que o termo provém do 

grego e significa “a dispersão ou disseminação de sementes”. No caso de Hall, o 

termo é aplicado para dar significado à ausência de sentimento de pertencimento 

tanto ao lugar de origem, quanto ao país acolhedor. 

 

Essas pessoas retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas 
tradições, mas sem a ilusão de um retorno ao passado. Elas são obrigadas 
a negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem 
assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades. Elas 
carregam os traços das culturas, das tradições, das linguagens e das 
histórias particulares pelas quais foram marcadas. A diferença é que elas 
não são e nunca serão unificadas no velho sentido, porque elas são, 
irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas interconectadas 
[...]. Eles devem aprender a habitar, no mínimo, duas identidades, a falar 
duas linguagens culturais, a traduzir e a negociar entre elas. (HALL, 1992, 
p.52). 
 

Em outras palavras, Hall (1992) defende que, por um lado, o fato de alguém 

ter que sair de seu país de origem para, de certo modo, adaptar-se a outros 

costumes não implica que o indivíduo vá se desprender de um universo de sentido e 

valores assimilados desde a formação de identidade do mesmo. Contudo, o autor 

alerta que as circunstâncias que obrigam, por diversos motivos, a adequação aos 

traços culturais e linguagens do país acolhedor podem gerar conflitos internos no 

indivíduo, entre os quais o sentimento de não-pertencimento a um determinado 

contexto cultural e social. 

Hall (1992) também ressalta que os imigrantes tendem a manter traços da 

cultura dos respectivos países de origem. A longo prazo, isso pode gerar 

manifestações culturais “híbridas”, ou o que ele chama de “sincretismo” – a fusão 

entre diferentes tradições culturais. (HALL, 1992, p.53). 

 

4.1.2. Os refugiados e a diferença com os migrantes 

 

Para dar continuidade ao trabalho, outro conceito que precisa ser explanado é 

o termo “refugiado”, dado que o ato de refugiar-se em um determinado lugar é uma 

questão relacionada às imigrações. Uma definição dada ao termo refugiado é a 

adotada pela Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, 
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conforme mencionado por Marinucci e Milesi (2003, p.13). A Convenção denomina a 

pessoa refugiada aquela que: 

 

[...] devido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, ou de pertencer a determinado grupo social ou 
opiniões políticas, se encontre fora do país de sua nacionalidade e não 
possa ou, devido a tais temores, não queira recorrer à proteção de tal país. 
(MARINUCCI e MILESI, 2003, p.13). 
 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), em 

uma publicação de 2015, trata da questão dos refugiados de forma mais detalhada. 

 

Os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou 
perseguições. Com frequência, sua situação é tão perigosa e intolerável que 
devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países 
mais próximos, e então se tornarem um “refugiado” reconhecido 
internacionalmente, com o acesso à assistência dos Estados, do ACNUR e 
de outras organizações. São reconhecidos como tal, precisamente porque é 
muito perigoso para eles voltar ao seu país e necessitam de um asilo em 
algum outro lugar. Para estas pessoas, a negação de um asilo pode ter 
consequências vitais.  (ACNUR, 2015). 

 

É possível perceber uma diferença notória entre migrantes e refugiados. 

Ambas as denominações tratam de pessoas ou grupos que migraram de um país 

para outra localidade. Contudo, no primeiro caso, o deslocando ocorre, muitas 

vezes, por livre e espontânea vontade – em busca de melhores condições de vida, 

por exemplo. Em contrapartida, quem se encontra em situação de refúgio se vê 

obrigado a abandonar o país de origem para preservar a própria vida. Isso se deve 

ao fato de que a sobrevivência na terra natal tornou-se insustentável, ou 

praticamente impossível. 

 

Os migrantes escolhem se deslocar não por causa de uma ameaça direta 
de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua vida em 
busca de trabalho ou educação, por reunião familiar ou por outras razões. À 
diferença dos refugiados, que não podem voltar ao seu país, os migrantes 
continuam recebendo a proteção do seu governo. (ACNUR, 2015). 

 

Retomando a discussão feita por Marinucci e Milesi (2003) acerca do termo, a 

definição “refugiado” adotada pela Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto 

dos Refugiados surgiu em um momento de redefinição da visão internacional a 

respeito dos refugiados. Os autores explicam que, da mesma forma que os 

movimentos migratórios não são algo recente – pelo contrário, são algo presente 

desde os primórdios da história humana –, a questão dos refugiados também está 
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presente desde os princípios da humanidade. Em contrapartida, é a partir do século 

XX que o tema ganha relevância internacionalmente. 

 

Os horrores e os crimes perpetrados durante as duas guerras mundiais 
levaram os povos, principalmente os envolvidos nos conflitos, a refletir sobre 
a inviolabilidade da dignidade de cada ser humano. As Nações Unidas 
(1948) tornaram-se instrumentos privilegiados de proteção e promoção dos 
direitos das pessoas. Com a mesma finalidade foi criado o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e foi 
aprovado a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos 
Refugiados (1951) (MARINUCCI e MILESI, 2003, p. 13). 

 

Vale ressaltar também que na obra “Refugio e Hospitalidade” é feita uma 

comparação entre a movimentação de capital e a movimentação de pessoas:  

 

Deve ser analisada no contexto de um mundo globalizado, o qual, como já o 
manifestou o então Alto Comissário António Guterres, tem duas fases: por 
um lado, os bens e o capital circulam pelo mundo todo com grande 
facilidade, por outro, a circulação de pessoas se torna cada vez mais 
restritiva, em particular, a dos segmentos mais vulneráveis, incluindo os 
refugiados e solicitantes de asilo (PITA, 2016, p.05). 

 

4.2. AS ONDAS MIGRATÓRIAS 

 

No início do trabalho foi citado que as movimentações de indivíduos de um 

lugar para outro é algo que caracteriza a história da humanidade, desde o 

surgimento da civilização. Goucher e Walton (2011), autoras do livro “História 

Mundial: jornadas do passado ao presente”, vão ao encontro do que foi dito aqui até 

o momento. Para elas, a primeira evidência acerca da movimentação 

intercontinental de povos foi há aproximadamente dois milhões de anos, quando os 

primeiros seres humanos saíram do continente africano, rumo à Eurásia (regiões da 

Europa e da Ásia). Mais tarde, mostram as autoras, os humanos chegaram até o 

sudeste da Ásia e à região hoje correspondente à Austrália, entre 46 a 50 mil anos, 

aproximadamente.  

Ainda de acordo com elas, o processo de sedentarizarão humana – isto é, o 

momento em que os povos deixaram de ser nómades para constituírem civilizações 

em locais fixos – não reduziu as ondas migratórias. 

 
As migrações continuaram a criar padrões históricos complexos e variados. 
O que distingue os movimentos tardios da primeira colonização é que todos 
eles podem ser caracterizados como travessia de fronteiras – fronteiras 

geográficas, naturais, linguísticas, culturais e políticas. Desde 12 mil anos 
atrás, os primeiros assentamentos distinguiram fronteiras entre a esfera 
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natural e a humana. Depois do surgimento das cidades em todas as partes 
do mundo, limites urbanos-rurais foram superados por migrantes atraídos 
por cidades e suas variadas oportunidades, onde grandes concentrações de 
população poderiam interagir e comerciar bens, genes e ideias. 
(GOUCHER; WALTON, 2011, p.24). 
 

A expansão tecnológica foi outro fator que acelerou o processo migratório. 

Como exemplo, as autoras citam o navio a vapor, os trens, os automóveis, etc. Por 

outro lado, a expansão do comércio e, posteriormente, o surgimento do capitalismo, 

aliado à exploração de novas comunidades, são apontados pelas autoras 

possivelmente como alguns dos principais agentes motivadores das ondas 

migratórias. 

 

4.2.1. Algumas ondas migratórias relevantes na história recente 

 

Um dos deslocamentos de povos mais notórios da História Moderna foi 

consequência das duas Guerras Mundiais. Uma matéria publicada pelo site do jornal 

O Globo em setembro de 2015 mostra que a Primeira Guerra Mundial gerou o início 

de grandes movimentações partindo do continente europeu. Contudo, a situação se 

intensificou durante a Segunda Guerra Mundial. A reportagem cita, por exemplo, que 

mais de 100 mil poloneses, devido à invasão nazista à Varsóvia (capital da Polônia), 

foram obrigados a deixar o país rumo ao Irã. Muitos outros buscaram refúgio em 

outras localidades.  

Por outro lado, a Europa, lembra a reportagem, já havia passado por períodos 

de migrações forçadas a outras regiões. Apenas no século XX, além das duas 

grandes guerras mais conhecidas, são lembradas as ocupações soviéticas, regimes 

totalitários em Portugal (salazarismo), e na Espanha (franquismo) – este último levou 

à Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939 –, a Guerra dos Balcãs, etc.  

Dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR) revelam que, em 2016, aproximadamente 362 mil refugiados e migrantes 

cruzaram o Mar Mediterrâneo, com a finalidade de chegar à Europa. Dados mais 

recentes, publicados em fevereiro de 2019 pelo G1, mostram, por outro lado, uma 

queda acentuada neste número. De acordo com a Agência de Controle Fronteiriço 

do Bloco Europeu (Frontex), 204 mil imigrantes ilegais entraram na Europa. 

Percebe-se por estes números que os deslocamentos de grupos de pessoas caíram, 

o que não significa, no entanto, que a crise humanitária tenha minimizado.  
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Outro país que também encontra-se nessa situação é a Venezuela, que 

desde o começo da década sofre com uma grave crise política, econômica e social. 

Em abril de 2019, a ACNUR publicou que o número de venezuelanos que deixaram 

o país já ultrapassou a marca significativa de 4 milhões de pessoas. Uma 

reportagem da Agência Brasil de junho deste ano acrescenta que muitos deles têm 

fugido para países latino-americanos vizinhos, como Colômbia (1,3 milhão), Peru 

(768 mil), Chile (288 mil), Equador (263 mil), Brasil (168 mil) e Argentina (130 mil).  

No que diz respeito às solicitações de refúgio por venezuelanos, uma matéria 

publicada em abril de 2019 pelo O Globo, baseada em dados do Conare (Comitê 

Nacional dos Refugiados), acrescenta que muitos desses venezuelanos escolhem o 

Brasil como destino. De acordo com a reportagem, o número de solicitações de 

refúgio por venezuelanos saltou de 16 mil, em 2015, para 79 mil em 2018. Isso torna 

o Brasil o país que mais recebe solicitações do tipo, com 77%. 

 

4.2.2. As ondas migratórias no Brasil 

 

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE) e publicada pelo Nexo Jornal em junho de 2018, o Brasil recebeu 

fluxos de ondas migratórias de diversos tipos desde a chegada dos portugueses, no 

período de colonização. Nos dois primeiros séculos de colonização portuguesa no 

Brasil, havia-se cerca de 100 mil portugueses imigrantes em território brasileiro. Até 

o final do século XVIII, esse número aumentou quase seis vezes. Após uma queda 

no final do século XIX para pouco mais de 300 mil imigrantes portugueses, o fluxo 

de migração voltou a crescer, novamente ultrapassando a casa dos 600 mil, tal 

como no final do século XVIII.  

Ainda segundo as estimativas do IBGE, entre 1884 e 1959, o Brasil foi o 

destino de migrantes vindos de países como Itália, Japão, Turquia, Síria e Líbano, 

entre outros países.   

 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/06/11/O-fluxo-de-imigração-ao-Brasil-desde-a-chegada-dos-portugueses
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FIGURA 1 – Tabela mostra taxa de crescimento da vinda de portugueses ao Brasil 
(Imagem/Reprodução Nexo Jornal) 

 

 

FIGURA 2 – Estimativas do IBGE quanto à vinda de povos de outros países, entre 1884 e 1959 
(Imagem/Reprodução Nexo Jornal) 

 

Lucy Caetano et. al (2009) aponta uma provável razão desse aumento. A 

partir de 1850, com as mudanças no regime de distribuição de terras adotado pelo 

governo brasileiro, houve um estímulo à vinda de estrangeiros, sobretudo da 

Europa. Os autores acrescentam que houve incentivos à povoação em regiões 

pouco habitadas do território brasileiro até então. Como resultado, mostram os 

autores, surgiram colônias de portugueses, suíços e alemães em regiões como São 

Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (o Paraná, àquela altura, fazia parte de 

São Paulo, sendo emancipado em 1853). Até o fim do século XIX, era possível 

encontrar povoados também no Amazonas, Maranhão, Espírito Santo e no Rio de 
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Janeiro. Essa onda migratória, somadas às resultantes das duas Guerras Mundiais, 

teve como consequência o surgimento de várias cidades – entre os quais o 

município de Maringá, como será descrito mais à frente.  

Vale ressaltar que os negros vindos da África naquele período, da mesma 

forma como europeus, asiáticos e aqueles vindos do mundo árabe, também tiveram 

importância na construção social, econômica e cultural do Brasil, conforme lembram 

autores como Darcy Ribeiro (1995). O site Slave Voyages, que traz números do 

tráfico de escravos entre os séculos XVI e XIX, aponta a vinda de mais de 5,8 

milhões de escravos negros, algo que comprova impacto de tal população para a 

formação sociocultural do país.  

Entretanto, é fundamental lembrar que, diferentes dos imigrantes daquele 

período, eles foram trazidos à força para o país (no sentido literal da expressão) e, 

por isso, não encaixam-se na definição de “migrante” (o que sai de um país para 

outro de forma voluntária) ou “refugiado” (que vai de um país para outro por temor a 

algo ou alguém no país de origem, conforme mostrado).  Por isso, optou-se por abrir 

mão de abordar a questão dos negros com mais detalhes.  

A pesquisa do IBGE de 2018, divulgada pelo Nexo Jornal e já citada neste 

trabalho, também dá destaque para outras correntes migratórias internacionais para 

o Brasil entre 2000 e 2016. Conforme mostra o site, grande parte dos que vieram 

para terras brasileiras eram homens (66% contra 34% de mulheres), normalmente 

com idades entre 20 e 30 anos. Segundo o estudo, os principais países de origem 

são Bolívia (106 mil imigrantes), seguido de Haiti (81,5 mil), Estados Unidos (72,2 

mil), Argentina (54,1 mil), China (49,4 mil), Colômbia (42,8 mil), Portugal (42,8 mil) e 

Peru (35 mil). Além destes, tem-se os 168 mil venezuelanos que entraram no Brasil 

desde o começo da década de 2010, conforme já mencionado.  
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FIGURA 3 – Tabela da Polícia Federal dá destaque para a predominância de jovens homens entre os 
que migraram de 2000 a 2016 (Imagem/Reprodução Nexo Jornal) 

 

 

FIGURA 4 – Dados da PF mostram predominância de latino-americanos (Imagem/Reprodução Nexo 
Jornal) 
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Tendo em vista tais números, é válido destacar, assim, que os fluxos 

migratórios no Brasil tiveram três momentos. De início, houve uma predominância da 

vinda de portugueses para terras brasileiras. A partir do século XIX até o início da 

segunda metade do século XX, outros povos vindos da Europa e do mundo árabe 

vieram para o Brasil. Desde meados do século XXI, tem-se uma reconfiguração do 

fluxo migratório internacional, com a predominância, em especial, de povos latino-

americanos.  

 

4.2.3. As ondas migratórias em Maringá 

 

Conforme mencionado anteriormente, as ondas migratórias internacionais do 

exterior para o Brasil a partir do século XIX resultaram, entre outras consequências, 

no surgimento de povoados que dariam origem a diversas cidades do país. O 

município de Maringá é fruto desses movimentos.  

A cidade começou a ser povoada a partir de 1938, segundo relatam Antônio 

Roberto de Paula et. al (2017) no livro “Maringá 70ª anos: a cidade contada pelos 

que viveram sua história”. Um dos personagens mais notórios e de quem se tem 

registro é Emílio Clemente Scherer, um padre franco-germânico – proveniente de 

Alsácia Lorena, um território disputado e anexado por França e Alemanha – que na 

época tornou-se o primeiro proprietário de um lote de terras ainda a serem 

exploradas em Londrina, cujo limite avançava até o Rio Paraná (o território 

designado Maringá).  

Assim como o padre Emílio Clemente Scherer, outros imigrantes de origem 

europeia e asiática adquiriram terras na mesma região com o objetivo de cultivar 

café, devido à riqueza do solo. Posteriormente, mais 37 famílias entre 1939 e 1941 

se assentaram em Maringá, algumas com procedência japonesa e italiana, como 

lembra a historiadora Loide Caetano (apud de Paula et. al, 2017), também diretora 

do Museu UniCesumar. Outra historiadora, France Luz (apud de Paula et. al, 2017, 

p.318), acrescenta, ainda, a presença de espanhóis e russos em Maringá entre 1938 

e 1973. 

 

Constatou-se a grande predominância de brasileiros entre os adquirentes 
de lotes rurais (3.336), seguindo-se, entre os estrangeiros mais numerosos, 
os espanhóis (154), os italianos (111), os portugueses (97), os japoneses 
(96), os alemães (41) e os russos (29). [...] Deve-se ressaltar que boa parte 
dos brasileiros são descendentes de imigrantes, principalmente italianos e 
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japoneses cujos pais haviam trabalhado nas lavouras do estado de São 
Paulo. [...] (LUZ, apud De Paula et. al, 2017, p.318). 
 

Diferentemente de outras comunidades, percebe-se em Maringá uma 

predominância de japoneses. Prova disso é a constituição de associações que 

representam os descendentes da cultura nipônica. Um exemplo apresentado por de 

Paula et. al é a Associação Cultural e Esportiva de Maringá (ACEMA). Esta 

associação foi fundada em 1972, fruto da unificação de duas outras associações de 

imigrantes japoneses: A Sociedade Cultural Esportiva de Maringá (Socema, criada 

em 1948) e a Maringá Nihonjinkai (Associação dos Japoneses de Maringá). 

Atualmente, a ACEMA tem como objetivo a manutenção das tradições culturais, 

artísticas e esportivas nipônicas em Maringá.  

Mais recentemente, outros grupos de indivíduos, devido às crises 

humanitárias citadas anteriormente, escolheram Maringá como destino. Dados 

atualizados, obtidos com a Policia Federal, mostram a quantidade de estrangeiros, 

entre imigrantes e refugiados, existentes tanto em Maringá quanto no restante do 

Paraná. Percebe-se, por meio dos números anteriores, um ritmo de crescimento 

constante até o início da década de 2010. Entre 2014 e 2016, no entanto, houve um 

aumento vertiginoso nesses números, provavelmente motivados pela crise 

humanitária em países como a Venezuela, como já destacado neste trabalho.  

 

 

FIGURA 5 – Dados da PF mostram aumento na entrada de estrangeiros a partir de 2014 
(Imagem/Reprodução Polícia Federal) 
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5. O JORNALISMO COMUNITÁRIO E A DISCUSSÃO SOBRE A TEMÁTICA DA 
MIGRAÇÃO 
 

 

Durante o capítulo sobre as migrações foi citado que, diante os dos 

frequentes fluxos de ondas migratórias na Europa, muitos meios noticiosos ou 

discursos midiáticos confundem os termos “refugiado” e “migrante”, como ressalta a 

matéria publicada em outubro de 2015 pela ACNUR (O Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados). Diante da confusão a respeito dos termos, 

percebe-se como o jornalismo pode impactar, de certo modo, a questão acerca dos 

fluxos migratórios. 

Também foi mostrado que vários autores, entre tais o jamaicano Hall (1992), 

defende que aqueles que saem de um país para outro tendem a manter as 

características linguísticas, culturais e sociais do país de origem no país que o 

acolhe. Algo diferente de outros estudiosos, que afirmam haver uma completa 

assimilação dos signos do país acolhedor por parte do migrante ou do refugiado. 

Como consequência, no longo prazo, conforme dito, pode-se haver a constituição de 

culturas híbridas. 

Como Hall (1992) entende que os atos comunicacionais de determinados 

grupos também fazem parte da cultura destes, poder-se-ia afirmar que, no país 

acolhedor, os grupos também possuem demandas informacionais. É nesse ponto 

que entra o jornalismo, em especial o chamado “Jornalismo Comunitário”.  

 

5.1. O JORNALISMO COMUNITÁRIO  

 

Felipe Pena (2015), no livro “Teoria do Jornalismo” afirma que o Jornalismo 

comunitário é uma das formas de se democratizar o acesso à informação. Ele 

defende também a modalidade como uma maneira de resistência, cujo foco é 

atender às demandas da cidadania e serve como uma espécie de instrumento de 

mobilização social. Pena ainda expõe o conceito de jornalismo comunitário desde o 

ponto de vista da professora Elaine Tavares, a qual afirma: 

 

Para falar em jornalismo comunitário precisamos antes pensar o que vem a 
ser comunidade. Segundo o dicionário Aurélio, é qualidade do que é 
comum, sociedade, lugar onde residem indivíduos agremiados, comuna. Se 
é assim, então todo jornalismo é comunitário, afinal um jornal é lido por 
centenas de sociedades, de indivíduos agremiados. (PENA, 2015, p.184). 
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Já Paulo Freire (1981) defende, por outro lado, que a comunicação 

comunitária busca estabelecer em cada indivíduo envolvido no processo uma 

mudança de postura, de uma “cultura do silêncio” para uma nova cidadania com 

direito a voz ativa no processo de comunicação. Tendo em conta essas 

considerações, parte-se do pressuposto de que a abordagem acerca do tema 

imigrantes encaixa-se no jornalismo comunitário. 

Retomando Pena (2015, p. 187), o autor ainda acrescenta o que ele defende 

por jornalismo comunitário: 

 

Parece que é disso que trata o jornalismo comunitário: disposição. 
Disposição de levar informação de real importância para comunidades que 
precisam dela. [...] O jornalista de um veículo comunitário deve enxergar 
com olhos da comunidade. Mesmo que já pertença a ela, deve fazer um 
esforço no sentido de verificar uma real apropriação de processos de 
mediação pelo grupo. Isso quer dizer substituir modelos padronizados e 
estereotipados de apreensão da realidade por estratégias simbólico-
discursivas que ressaltem a visão da comunidade sobre si mesma, 
reforçando suas identidades e valores. (PENA, 2015, p. 187). 

 

Em outras palavras, o dever do jornalismo comunitário é, de acordo com 

Pena, atender às demandas comunicacionais de grupos específicos, entre os quais 

os imigrantes.  

Outra pensadora que vai ao encontro dos autores citados anteriormente é 

Peruzzo (2008), que defende que a comunicação popular – que engloba o 

jornalismo comunitário –, é uma forma alternativa de comunicação que teve início 

nos anos 1970 e 1980, no Brasil e na América Latina, a partir de movimentos 

populares. 

 

5.1.1. Alguns exemplos práticos  
 

Conforme dito, Pena (2015) vê o jornalismo como um verdadeiro veículo de 

democratização da comunicação, com base nas discussões acerca da internet. Um 

exemplo de como a internet age nesse processo de facilitar a expressão e o acesso 

à informação de quaisquer grupos específicos é o site criado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) exclusivamente para refugiados. A matéria publicada em abril 

de 2019 pela Agência Brasil relata que a ONU produziu um site com a finalidade de 

que refugiados residentes no Brasil encontrassem ofertas de trabalho oferecidas por 
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diversas empresas. Na matéria ainda é destacado positivamente o fato das 

empresas trabalharem com causas sociais, como a inclusão de refugiados. 

Outro exemplo que pode ser destacado é o site desenvolvido pela autora 

deste trabalho, com a colaboração do também estudante de jornalismo Carlos 

Henrique Rosa, em novembro de 2018. Trata-se de um portal para a busca de 

ofertas de emprego, produzido para a disciplina “Jornalismo de banco de dados”, 

cujo foco era promover a interlocução entre imigrantes e refugiados residentes em 

Maringá com empresários e empreendedores que buscavam profissionais para o 

quadro de funcionários. Os imigrantes e refugiados também tinham a possibilidade 

de acessar e consumir notícias denominadas “de bairro”.  

 

 

 

FIGURA 6 – Portal estrangeiros produzido com dados da PF (Imagem/Reprodução Polícia Federal) 
 

Ainda no mesmo ano, devido à chegada constante de imigrantes e refugiados 

venezuelanos à Maringá, foi produzido um mapa da cidade, em espanhol, 

especificamente para imigrantes venezuelanos. A finalidade era auxiliar os 

venezuelanos que chegassem a Maringá. Por conseguinte, quem obtiver o mapa vai 

facilmente saber onde fazer a documentação necessária, como procurar serviços 

médicos e educação, entre outras opções. Vê-se a seguir o mapa:  
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FIGURA 7 – Mapa de Maringá feito com dados da PF (Imagem/Reprodução Polícia Federal) 
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6. AS MULHERES MIGRANTES  

 

Da mesma forma que as discussões sobre as ondas migratórias é antiga, 

consoante ao que já foi mencionado algumas vezes, a presença das mulheres nas 

movimentações internacionais é algo que, de forma semelhante, também é tema 

antigo entre autores e estudiosos. 

Durante o capítulo sobre imigração, foram citadas as escritoras Goucher e 

Walton (2011). Ao longo da obra, ambas fazem menção ao geógrafo e cartógrafo E. 

G. Ravenstein, autor do livro “Laws of migration”, (“Leis da Migração, em uma 

tradução direta para o português). As autoras mostram que, em 1885, Ravenstein já 

discutia as ondas migratórias realizadas por mulheres. Para ele, há distinções entre 

a migração quando é feita por mulheres, e, quando a mesma é feita por homens. O 

geógrafo salienta que os homens realizam migrações de longa distância enquanto 

as mulheres predominam em migrações locais. Em contrapartida, as autoras 

enfatizam que, ao longo da história, houve um fluxo migratório encabeçado por 

mulheres. 

 

Ainda assim, muitas imigrações individuais foram instigadas por mulheres, 
como esposas e mães. Por exemplo, a fome na Irlanda encorajou 
praticamente o mesmo número de imigrantes irlandeses masculinos e 
femininos, que buscavam aliviarem-se das duras condições da fome que 
suas famílias passavam. (GOUCHER, WALTON, 2011, p.34). 
 

Outra autora, a francesa Morokvasic (apud Assis, 2007), também dá destaque 

ao aumento da presença das mulheres nos fluxos migratórios internacionais. Para a 

autora, esse movimento se dá sobretudo a partir da década de 50, quando 

populações de diferentes etnias, classes e gêneros começaram a sair de países 

periféricos rumo a nações como os Estados Unidos, Canadá e países da Europa. 

Para Gláucia de Oliveira Assis (2007, p. 746), as principais motivações das mulheres 

migrantes, na visão de Morokvasic, tem, entre outros fatores, questões trabalhistas e 

financeiras. Diz ela: 

 

A incorporação de mulheres imigrantes à força de trabalho nos países 
industrializados tem sido vista no contexto de crise econômica mundial, 
contexto esse marcado por uma progressiva desindustrialização e por um 
mercado de trabalho sexualmente segregado. Em geral, essas mulheres 
inserem-se no setor de serviços domésticos e utilizam-se de redes sociais 
informais, as chamadas enclaves étnicos de imigrantes, trabalhando como 

donas-de-casa ou empregadas domésticas. (ASSIS, 2007, p. 746). 
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  No entanto, estudos apresentam que o impacto das migrações tende a ser 

sentido de forma mais profunda pelas mulheres. Dados da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgados pelo jornal O Globo, 

em dezembro de 2018, por exemplo, mostram que a taxa de mulheres imigrantes e 

refugiadas fora do mercado de trabalho é maior que o de mulheres nativas (57% 

contra 63% na União Europeia). Muitas vezes, elas ficam à margem da integração 

em seus países de acolhimento.  

Em outro estudo acerca das migrações, as autoras Carvalho e Fernandes 

(2016) focam na desigualdade entre homens e mulheres no âmbito laboral. Embora 

haja a mesma quantidade de homens e mulheres imigrantes no mercado de 

trabalho, especificamente em Portugal, as funções que as mulheres ocupam estão 

relacionadas a trabalhos padrões para o gênero feminino. 

 

As mulheres encontram-se, portanto, alocadas em profissões que coincidem 
com o ideal estereotipado tradicional de feminilidade, enquanto os homens 
estão socialmente representados como aptos para qualquer tipo de trabalho 
e/ou função, obtendo assim um maior sucesso em termos salariais e de 
progressão na carreira, mesmo nas ocupações consideradas tipicamente 
femininas (Amâncio e Oliveira, 2002; Santos, 2010). No âmbito da 
segregação vertical, as gestoras tendem a ser percebidas como demasiado 
mulheres porque estão associadas a comportamentos emocionais e 
sensíveis e consequentemente consideradas menos competentes e 
eficazes no seu trabalho (Loureiro e Cardoso, 2008; Cook e Glass, 2014;). 
Todavia, quando estas atuam de acordo com as características masculinas 
– quando o seu sucesso é assinalado pela agressividade e rigidez – são 
acusadas de ignorarem a sua faceta feminina (Catalyst, 2007; Peterson, 
2010). (CARVALHO, FERNANDES, 2016, p.119). 

 

As autoras ainda ressaltam que as mulheres migrantes são vistas na maioria 

das vezes como dependentes em condições de esposas ou filhas dos homens 

migrantes e, no âmbito laboral, quem é mais notado é o masculino e não o feminino. 

Quando se fala em migrações realizadas por mulheres, ainda há poucos 

estudos acerca do assunto e, consequentemente, poucas análises sobre migrações 

envolvendo as mulheres. Matos, Truzzi e Conceição (2018) realizaram um estudo 

com o intuito de dar visibilidade a participação feminina nas migrações no interior de 

São Paulo entre 1880 e 1930, que na maioria das vezes ficou em segundo plano, na 

visão dos autores. 

 

Quase sempre silenciadas, as mulheres – partissem ou não – eram 
atuantes nos processos de deslocamento. Mesmo quando estavam 
destinadas a permanecer na terra natal, participavam ativamente de todos 
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os procedimentos, bem como das decisões a serem tomadas (quem devia 
partir, quando, para onde e com quais recursos), incluindo sua atuação nos 
rituais de partida e nos preparativos para a viagem, além de vir a assumir 
responsabilidades que antes eram incumbência dos homens. As saídas dos 
homens afetavam diretamente o cotidiano feminino, ampliando o trabalho e 
os encargos das mulheres, que, além das atividades domésticas e cuidados 
dos filhos, passavam a arcar com a manutenção das propriedades, 
comércios, negócios incluindo o gerenciamento das finanças familiares. 
(MATOS; TRUZZI; CONCEIÇÃO, 2018, p. 04). 

 

Em outras palavras, o papel das mulheres nas migrações foi primordial por 

mais que não se destaque tanto quanto a participação dos homens. Quando o 

homem migrava e a mulher permanecia na terra natal, dela dependia o sustento da 

família, assim como a administração da casa, a realização de tarefas domésticas e 

de atividades que antes eram feitas pelos homens.  

Do mesmo modo, quando a mulher participava do processo de migração na 

sociedade de acolhimento, como definem os autores, ela desempenhava a mesma 

função que o homem: trabalhava fora e dentro de casa, mantendo em dia as tarefas 

do domicílio, o cuidado com os filhos. O cotidiano da mulher migrante, na visão dos 

autores, era marcado pelo trabalho tanto braçal quanto em estabelecimentos 

comerciais, por exemplo. A atuação das mulheres, experientes e protagonistas na 

história das migrações, precisa ser recuperada e ter a devida visibilidade. 

Um outro estudo mais recente acerca da mulher migrante, escrito pela autora 

Paes (2017), fala sobre a falta de políticas públicas envolvendo a mulher imigrante 

no município de São Paulo – cidade onde, segundo a autora, o número de 

imigrantes é elevado. No artigo, ela cita a entrevista com a ativista dos direitos 

humanos Jobana Moya, boliviana que migrou ao Brasil. A questão tratada no artigo 

é a violência obstétrica à mulheres migrantes, pois muitas delas são forçadas a 

terem os filhos por meio de cesárea, desrespeitando totalmente os costumes delas. 

Violência que ocorre mesmo com as brasileiras. 

 

É uma tremenda violência! Você pode justificar que sim, ela falava espanhol 
e o médico não, mas os equipamentos públicos têm que adaptar-se, 
adequar-se, por que muitas vezes ouço: “As migrantes não pagam nada.” 
Pagamos tudo! Por que os impostos estão embutidos em tudo, e o Estado 
cobra tudo de nós! É injusto, queremos acesso à educação de qualidade e à 
saúde de qualidade para todo mundo, porque o que se passa com as 
mulheres imigrantes, passa muito com as brasileiras, mas acho que está 
bem normalizado no Brasil essa prática (MOYA, apud PAES, 2017, p. 05).  
 

A partir da fala da ativista boliviana, é possível perceber a realidade de muitas 

mulheres que migraram para o Brasil. Conforme mostra a autora, são 
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desrespeitadas e privadas de muitos direitos, mesmo pagando os impostos comuns 

a qualquer brasileiro. 

Ainda tratando-se sobre a discussão acerca da utilização de serviços de 

saúde por parte da população imigrante, em Portugal essa questão vem sendo 

tratada há mais tempo. Em um artigo intitulado “Imigração e saúde: a 

(in)acessibilidade das mulheres imigrantes aos cuidados de saúde”, reforça-se o fato 

de muitos imigrantes ilegais não recorrerem ao atendimento médico por medo a 

serem deportados. “Esta relutância em fazer uso dos serviços deve-se ao receio da 

deportação, estando os/as imigrantes pouco ou nada informados/as sobre os direitos 

que lhes assistem” (TOPA, NEVES, NOGUEIRA, 2013). No estudo, ainda se fala 

acerca da diferenciação entre imigrantes provindos de diferentes lugares. 

 

Na realidade, embora as mulheres imigrantes sejam, na generalidade, 
particularmente vulneráveis à discriminação (Crenshaw, 1991), quando 
comparadas com os homens imigrantes, algumas mulheres imigrantes são 
mais vulneráveis do que outras. (TOPA, NEVES, NOGUEIRA, 2013, online). 

 

A partir desses estudos, realizados tanto no Brasil como em Portugal, é 

possível perceber que, além do preconceito e da dificuldade de inserção no mercado 

de trabalho, a mulher migrante enfrenta grandes desafios quando se trata de acesso 

à atendimento médico. Isso é muitas das vezes dificultado pela barreira linguística, 

como ficou registrado na fala da ativista boliviana. É notável, desse modo, o 

despreparo no âmbito da saúde por parte da sociedade acolhedora, e que precisam 

ser feitos mais investimento em políticas públicas para amenizar essa realidade 

tratada nos estudos citados anteriormente. 
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7. AS ENTREVISTADAS 

 

Como critério para a participação do videodocumentário, produto final deste 

trabalho, foram escolhidas mulheres imigrantes ou na situação de refúgio, residentes 

atualmente em Maringá. Algo que facilitou o acesso a elas foi o fato de a autora ter 

realizado trabalhos durante a graduação, a respeito dos imigrantes. Em um primeiro 

momento, o critério para a realização do videodocumentário era entrevistar quatro 

mulheres de nacionalidades distintas. Mas, ao longo da busca, isso foi dificultando-

se pelo fato de algumas se sentirem inseguras ao terem que expor as respectivas 

vidas.  

A primeira mulher escolhida para participar do videodocumentário foi a Rima 

Alzarzouri, 35, uma das primeiras refugiadas sírias em Maringá. Rima era locutora 

de rádio e, por motivos como a guerra em seu país natal, o marido e ela saíram da 

Síria com o objetivo de encontrar condições melhores de vida. Ambos chegaram ao 

Brasil em abril de 2018. Ela conta que no processo de adaptação a uma nova 

cultura, o maior impedimento foi a língua – bem diferente do árabe. Ao contrário de 

outra entrevistada que será citada ao longo do capítulo, Rima não teve grandes 

dificuldades de adaptação por ser mulher, dado que na Síria mulheres têm menos 

liberdade do que homens em qualquer aspecto.  

 

 

FIGURA 8 – A radialista síria Rima Alzarzouri foi uma das entrevistadas (Imagem/Reprodução da 

autora) 

 

A outra entrevistada foi a venezuelana Francelis Carrillo, 30, policial no país 

de origem. Por motivos similares aos da primeira entrevistada, ela decidiu migrar e 
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começar uma nova vida no Brasil. Mas, diferentemente de Rima, Francelis teve mais 

dificuldade em ter que realizar serviços diferentes aos que já estava acostumada. 

Afinal, na opinião dela, qualquer profissão que não seja a de policial é distinta do 

que estava acostumada a fazer na Venezuela. Mesmo assim, ela destaca o fato de 

que no Brasil há liberdade de fazer qualquer coisa. Atualmente, o governo 

venezuelano a considera desertora, pelo fato dela se recusar a desempenhar ações 

legal, ética e moralmente questionáveis, como matar quem se opõem ao governo. 

Por causa da vida insustentável no país, Francelis e o marido escolheram o Brasil 

como destino.  

 

 

FIGURA 9 – A policial venezuelana Francelis Carrillo, em entrevista para o videodocumentário 

(Imagem/Reprodução da autora) 

 

A última mulher que participa do projeto é a angolana Ana Abrunhosa, 64, 

reside no Brasil há 44 anos e é brasileira naturalizada. A ascensão do MPLA 

(Movimento Popular de Libertação de Angola), na época em que Angola ainda era 

colônia de Portugal, levou o país a uma guerra civil. Essas circunstâncias levaram os 

pais de Ana a buscarem melhores condições de vida no Brasil. Ao contrário das 

outras entrevistadas, Ana pode testemunhar como era a migração na década de 40, 

o que enriqueceu o produto ao possibilitar serem feitas comparações referentes ao 

assunto.  
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FIGURA 10 – A angolana Ana Abrunhosa, que está no Brasil há mais de quatro décadas 

(Imagem/Reprodução da autora) 
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8. VIDEODOCUMENTÁRIO 

 

Após o processo de análise referente às migrações, parte-se para a 

explicação acerca do produto: um videodocumentário. A opção pelo documentário 

vai ao encontro do que defende Nichols (2010, p. 26) sobre o gênero:   

 

Esses filmes [os chamados “documentários de representação social” por 
Nichols] representam de forma tangível aspectos de um mundo que já 
ocupamos e compartilhamos. Tornam visível e audível, de maneira distinta, 
a matéria de que já é feita a realidade social, de acordo com a seleção e a 
organização realizadas pelo cineasta. [...] Proporcionam novas visões de 
um mundo comum, para a que exploremos e compreendamos. (NICHOLS, 
2010, p. 26-27) . 
 

Em outras palavras, a opção pelo documentário tem como objetivo levar 

aquele que irá assisti-lo a uma reflexão sobre o tema que é discutido aqui – a 

imigração –, mediante o emprego de recursos de áudio e vídeo. Nichols (2010) 

defende que o documentário tem a capacidade de transmitir uma imagem chegando 

o mais próximo da realidade e aquilo que aparece é um “testemunho” de como o 

mundo é. Ainda segundo autor, cada documentário tem voz própria, ou seja, um 

estilo único ao que ele assimila à uma assinatura ou impressão digital. Do mesmo 

modo, cada diretor ou cineasta tem o poder de decisão sobre o respectivo produto. 

Nichols (2010) faz uma classificação acerca dos subgêneros de 

documentários. São eles: poético, expositivo, participativo, observativo, reflexivo e 

performático, ditos nessa ordem segundo foram surgindo. O documentário poético, 

explica o autor, abre mão de convenções estabelecidas a respeito de métodos de 

filmagem, montagem e edição dos materiais, buscando formas alternativas de se 

narrar uma história. O expositivo tem preocupação mais com o aspecto 

argumentativo e retórico do que com os elementos estéticos. Para isso, são 

utilizados recursos como legendas ou locuções. No participativo, o documentarista e 

a equipe são agentes ativos na construção do material, estando presente no dia a 

dia dos indivíduos que serão retratados. No documentário observativo, resume 

Nichols (2010, p. 146), o documentarista apenas filma “o que se passa diante da 

câmera sem uma intervenção explícita”. Aqui, há o mínimo de interferências do 

documentarista e da edição – ausência de narração, música, efeitos sonoros, 

dramatizações, etc. No reflexivo, a relação entre o documentarista e os indivíduos 

retratados é explicitada, discutindo questões sociais e a representação do outro. No 



39 
 

performático, por fim, afirma Nichols (2010, p. 170), “os acontecimentos reais são 

amplificados pelo imaginário”. São utilizados recursos do cinema como 

dramatizações, narrações, planos de imagens, etc. de uma maneira livre e 

experimental. Nichols (2010) ainda explica que o documentário de um subgênero 

pode conter características de outros subgêneros. O que faz um documentário 

enquadra-se em uma categoria é a predominância de elementos característicos de 

um subgênero. Nichols (2010, p. 136) por exemplo, afirma que “um documentário 

performático pode exibir muitas características do documentário poético”.  

Outro autor que fala sobre o gênero é Luiz Carlos Lucena (2012) na obra 

“Como fazer documentários”. O autor faz a comparação entre filmes e 

documentários a seguir: 

 

O filme de ficção, por sua vez, tem sua construção condicionada a um 
roteiro predeterminado, cuja base é composta de personagens ficcionais ou 
reais, os quais são interpretados por atores. Esses papéis são especificados 
nos scripts, que normalmente recorrem a fórmulas consagradas, tendo 
como principal objetivo o entretenimento do espectador. Já o documentário, 
realizado com “sujeitos” do mundo real, procura informar o espectador, sem 
se preocupar com o entretenimento. O happy end é uma das marcas do 
filme de ficção; no caso do documentário, destaca-se a mensagem aberta. 
(LUCENA, 2012, p.11).  

 

Percebe-se, segundo a visão de Lucena, que, diferentemente dos filmes, o 

objetivo do documentário é trazer à tona a realidade – algo que Nichols (2010) 

também defende, como foi mencionado no começo deste capitulo.  

Retomando os subgêneros de documentários definidos por Nichols (2010), o 

videodocumentário referente a este trabalho, intitulado “Mulheres Sem Pátria”, pode 

ser considerado como reflexivo. Isso porque, como é possível notar, a produção 

pretende discutir um tema social atual (a imigração) e a questão dos refugiados, 

dada a crise humanitária em dois dos países de origem das entrevistadas.  Além de 

buscar representar a história de indivíduos desconhecidos pelo grande público por 

meio dos relatos de cada uma.   

A principal característica deste subgênero é a relação explícita entre o 

documentarista e os indivíduos retratados, sendo possível perceber que apesar de 

não terem todas a mesma origem, o sentimento de não pertencimento aos lugares 

novos e de origem é mútuo. Do mesmo modo que muitas das sensações vividas por 

essas mulheres já fizeram parte do dia-a-dia da documentarista – que, como já 

descrito, foi imigrante na Europa durante quinze anos. 
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9. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

Inicialmente, foi preciso realizar uma série de pesquisas qualitativas por conta 

da busca de avaliar o material jornalístico, as características e o modo de 

compreender o mundo (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2002). Assim, a primeira etapa 

do estudo se baseou na pesquisa bibliográfica e documental, procurando autores, 

trabalhos, estudos e pesquisas acadêmicas que tratassem de temas como a 

situação da imigração, tanto na biblioteca física da instituição quanto na internet.  

  A seguir, foi feita uma pesquisa empírica, com a ideia de descobrir quem são 

essas mulheres em situação de refúgio e imigrantes na cidade de Maringá. Além de 

demonstrar possíveis situações de dificuldades como preconceito, a sujeição à outra 

língua, tema abordado por autoras como Hooks (2008), e adaptação a uma outra 

cultura também foram elementos a serem representados. Foi primordial durante 

esse processo, o contato com a Associação dos Estrangeiros Residentes na Região 

Metropolitana de Maringá (AERM), que sempre disponibilizou dados referentes a 

presença de imigrantes em Maringá.  

Desde o início, o objetivo era mostrar o relato de mulheres imigrantes e 

refugiadas, de distintas nacionalidades que morassem, no momento atual, em 

Maringá. O tema migração – de modo geral – do produto final abarca assuntos como 

a adaptação a outro contexto sociocultural, sujeição a outra língua, mudança de 

profissão e sentimento em relação ao país de origem. Cada uma, com personalidade 

e vivência singular, compartilha o mesmo sentimento que acompanha a quem teve 

que se deslocar do país de origem: a diáspora. Mesmo com origens distintas, é 

nítido o sentimento de não pertencimento expressado por elas no encerramento do 

videodocumentário. 

Ao longo dos meses de pesquisa sobre migrações e tudo o que foi abordado 

anteriormente, manteve-se contato com Rima Alzarzouri e Francelis Carrillo antes de 

começar as gravações. O fato delas estarem realizando atividades na UniCesumar 

favoreceu a produção do videodocumentário. Já a última entrevistada, Ana 

Abrunhosa, apareceu durante a produção de uma reportagem sobre a Semana 

Nacional do Trânsito, veiculada posteriormente na TV UniCesumar. Após todas 

aceitarem participar do videodocumentário, foi feito o pré-roteiro das entrevistas sob 

orientação.  
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Em seguida, foi agendado uma manhã para a gravação das imagens de apoio 

que compõem os clipes que aparecem ao longo do produto e servem como 

passagem de um assunto para outro. A primeira entrevistada, Ana Abrunhosa, 

autorizou que fossem feitas as imagens em uma padaria da cidade para a qual ela 

fornece produtos. Por isso, durante as filmagens, a entrevistada estava em horário 

de expediente. Posteriormente, a segunda entrevistada, Rima Alzarzouri, permitiu 

que fossem gravadas as imagens dentro da casa dela para mostrar o dia a dia. 

 

 

FIGURA 11 – imagens do dia a dia das entrevistadas fizeram parte da composição do produto 

(Imagem/Reprodução da autora) 

 

As imagens de apoio de Francelis foram gravadas no local onde foi feita a 

entrevista, devido ao fato de que ela não se sentiria confortável ao ser filmada no 

local de trabalho. A ideia foi registra-las realizando ações do cotidiano, desde tomar 

um café até regar uma planta, com o objetivo de mostrar ao espectador a realidade 

de cada uma e aproxima-lo, por meio de imagens, de outras existências. 

Tanto as imagens quanto as entrevistas, também chamadas de sonoras, 

foram registradas por um profissional capacitado com o apoio de uma câmera 

profissional (Sony Alpha A6500), microfone de lapela e três iluminações móveis. 

Foram utilizados três spots de luz analógica, um deles posicionado na parte de trás 

das entrevistadas com o intuito de conseguir o recorte da silhueta.  

Foi comprado um tecido preto para ser utilizado no fundo das entrevistas 

durante a produção do videodocumentário. A escolha do fundo preto foi pensada 

como uma maneira de padronizar as gravações, transmitir uma estética visual e 
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intensificar a dramaticidade. Posteriormente, foram gravadas duas das três 

entrevistas à noite, com o objetivo de utilizar iluminação artificial para conseguir a 

imagem desejada. Durante o primeiro dia, foram capturadas as entrevistas de Ana e 

Rima. Apesar da barreira linguística, a sonora de Rima foi mais fácil, pois ela já 

trabalhou na área da comunicação e sentiu mais à vontade. 

Dado que uma das entrevistadas estava trabalhando no dia da gravação, foi 

preciso alugar novamente o local onde foram feitas as gravações e montar o cenário 

de maneira semelhante à primeira vez. Durante as três gravações, foi utilizado 

apenas um roteiro com as mesmas perguntas feitas para todas seguindo uma 

ordem. Terminadas as gravações, realizadas em outubro de 2019, a próxima etapa 

foi a montagem e edição do material, baseada no pré-roteiro.  

 

9.1. EDIÇÃO 

 

Em um primeiro momento, foram cortadas as partes mais impressionantes 

das sonoras com o objetivo de provocar uma reflexão em quem for assistir. Dado 

que durante a entrevista foi seguido um roteiro abordando as mesmas perguntas, o 

corte de conteúdo foi simplificado e, ao longo do videodocumentário, as falas 

puderam ser intercaladas. Seguindo o roteiro feito sob orientação, foram 

selecionadas partes de cada sonora, relacionadas às perguntas que haviam sido 

feitas. 

Primeiramente, foram selecionadas os trechos em que cada uma fala da 

maneira em deixaram os respectivos países, ressaltando o fato de que as três 

vivenciaram guerras. Depois, foram separadas as partes em que cada uma se 

apresenta, seguidas das falas em que cada uma conta o porquê de sair do país de 

origem e a chegada ao Brasil. Foram colocadas, então, trechos de duas das 

personagens discutindo a existência (ou não) de preconceito por ser mulher no 

Brasil. Já que todas, em algum momento do videodocumentário, afirmam ter 

dificuldade com a língua, elas foram questionadas sobre as “saias justas” em relação 

ao português do Brasil. Por fim, as últimas partes trazem o que cada uma espera 

para o futuro e qual o sentimento delas em relação ao país de origem. 

Após serem selecionadas as partes mais impactantes de cada fala, foram 

introduzidas algumas imagens de canais do YouTube para ilustrando os relatos que 
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cada uma conta. A intenção foi, de certo modo, demonstrar a realidade que cada 

uma viveu antes de vir ao Brasil. 

Ao longo das sonoras, especificamente em três momentos, foram colocados 

clipes de imagens de apoio feitas com cada uma das entrevistadas. Os registros 

mostram a realidade de cada uma delas, sem interferências. As imagens 

intercaladas foram adicionadas com a intenção de realizar a transição de um 

assunto para o outro, enquanto as trilhas foram utilizadas para provocar sensações. 

Durante o primeiro clipe, a trilha é mais comovente. No segundo, a música é mais 

animada, marcando a transição para um assunto mais agradável. Por fim, o último 

clipe marca a passagem para o encerramento, parte em que ambas falam a respeito 

do sentimento de não pertencimento – a diáspora. 

O discurso do material audiovisual foi construído conforme as falas de cada 

uma das personagens ia sendo colocadas de maneira intercalada, reforçado com 

imagens de fatos reais e conduzido por trilhas capazes de criar diferentes climas. 

 

9.1.1. Descrição do videodocumentário 

 

“Mulheres sem Pátria” é o título do videodocumentário que traz à tona a 

realidade de três mulheres que deixaram os respectivos países de origem (Angola, 

Venezuela e Síria) para morar no Brasil. Três mulheres, cada uma de um local, 

optam por morar na mesma cidade. A palavra pátria faz referência ao lugar de 

origem de cada pessoa, e, consequentemente remete ao lugar com o qual o 

indivíduo mantém vínculos, sejam familiares, de costumes ou crenças. O material 

apresenta um tema atual, contado por meio da fala de cada uma das mulheres que 

vivenciam o fato de ter deixado o lugar de origem. 

Foram prescindidas as participações diretas do produtor e, por isso, não há 

elementos como narrações e passagens. As trilhas foram selecionadas com o 

objetivo de contextualizar o espectador em relação ao assunto, portanto, foram 

utilizadas trilhas melancólicas em partes que elas falam sobre situações difíceis e 

trilhas alegres e/ou agitadas para contar histórias engraçadas. Para o encerramento, 

foi escolhida uma trilha para representar o sentimento delas ao falarem sobre o que 

esperam do futuro. 

A narrativa é construída mediante às falas e imagens que ilustram a realidade 

relatada por cada uma. Isto leva quem for assistir a uma reflexão sobre um assunto 
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que está repercutindo demasiadamente na mídia, como foi explicado anteriormente. 

No documentário, são apresentados os obstáculos na vida de quem teve que deixar, 

sem escolha e por sobrevivência, o lugar onde cresceu. Percebe-se que nenhuma 

das entrevistadas queria deixar, praticamente à força, o país, família e conquistas 

para recomeçar uma vida em um lugar desconhecido. 

Em vinte minutos de duração, foi abordado o porquê de as personagens 

saírem dos respectivos países, como foi a chegada ao Brasil, o fato de terem que 

exercer outra profissão, a sujeição a outra língua, a falta da família, as possíveis 

dificuldade por serem mulheres em um pais considerado machista e os sentimentos 

em relação ao lugar de origem e à identidade. As três compartilham o sensação de 

não se sentirem pertencentes a nenhum outro lugar. O fato de ter que abandonar o 

lugar de criação porque a vida tornou-se insustentável produz um vazio no indivíduo. 

Ao mesmo tempo que passam os dias em Maringá, o pensamento continua 

na Angola, na Venezuela e na Síria. Isso é algo que se percebe na fala da Francelis: 

“Estou trabalhando aqui, fazendo muitas coisas, mas meu coração fica lá porque é 

algo inevitável. Lá está minha família”.  

O documentário começa com a fala intercalada de cada uma a respeito de 

como deixaram os respectivos países de origem, a seguir aparece a vinheta e a 

apresentação de cada uma. Após a apresentação, elas falam sobre a guerra que 

cada uma vivenciou no país de origem e como decidiram vir ao Brasil. 
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FIGURA 12 – Acima, a vinheta de abertura do videodocumentário; abaixo, elementos gráficos do 

material (Imagem/Reprodução da autora) 

 

Na parte do documentário em que foi abordada a dificuldade de ser uma 

mulher imigrante, é questionado por que, mesmo considerado um país machista, a 

escolha delas foi o Brasil. Ana, então, responde que “o Brasil até hoje ainda 

discrimina muito a mulher. Ela não pode ter acessos à alguns cargos, ela é vetada 

em algumas opiniões, e, a mulher tem muito problema, até mesmo salarial”. Mas, 

apesar de estar ciente, a escolha por morar no Brasil continuou em pé, pois os 

problemas do Brasil continuam pequenos ao lado do que elas vivenciaram. No 

entanto, quando Rima responde à mesma pergunta, o ponto de vista é diferente. 

Isso porque na Síria, devido a lei Islâmica, as mulheres têm menos liberdade. 

Em relação a língua, as três deixam claro que essa foi uma das maiores 

dificuldades, mesmo para a família de Ana, que provinha de um país colonizado por 

Portugal. Isso fica bem explícito na parte em que elas relatam algumas confusões 

engraçadas que tiveram com o idioma. 

Para encerrar, as três deixam claro que não se sentem pertencentes a 

nenhum lugar a causa do deslocamento. A última fala de Ana, por exemplo, 
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evidencia a diáspora tratada no capítulo referente às migrações: “Eu não sei quem 

sou. Eu sei que sou Ana Abrunhosa, nasci em Angola, amo a Angola e moro no 

Brasil. Amo o Brasil”. 

O material pode ver veiculado em diversas plataformas de comunicação, 

websites, fóruns e veículos noticiosos, como a TV UniCesumar, uma TV educativa 

parceira do Canal Futura. O público-alvo seriam pessoas acima de treze anos, já 

que aparecem cenas impactantes. O objetivo é que o maior número de pessoas 

assista, para desenvolver a consciência de que o imigrante e refugiado não optaram 

pelo Brasil com a intenção de tirar o espaço do brasileiro, mas com a intenção de 

sobreviver e ter uma vida digna.  

 

9.2.2. Custos de produção 

 

Para a produção deste material, foi utilizada uma câmera fotográfica 

profissional (Sony Alpha A6500), um microfone de lapela, três iluminações móveis, 

spots de luz analógica, um tecido preto, cartões de gravação, tripé, programa de 

edição de vídeo e áudio. 

Na tabela abaixo, estão descritos todos os custos para a produção: 

 

Discriminação dos custos Valor 

Transporte R$ 50,00 

Gravações e edição R$ 1000,00 

Correção de texto R$ 250,00 

Custo total R$ 1300,00 

 

9.2.3. Cronograma  

 

Atividades  Jan/ 
2019 

Fev/ 
2019 

Mar/ 
2019 

Abr/ 
2019 

Mai/ 
2019 

Jun/ 
2019 

Jul/ 
2019 

Ago/ 
2019 

Set/ 
2019 

Out/ 
2019  

Nov/ 
2019  

Dez/ 
2019 

Pesquisa bibliográfica  X  X X X  X  X  X  X  X X 
  

Desenvolvimento do pré-
projeto e primeiro 

      
 

X X       
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encontro com orientador 

Coleta de dados       
 

X X X X  x x 
  

Apresentação e discussão 
dos dados  

           X X X 
    

Gravações              
   

x 
  

Desenvolvimento do 
memorial descritivo 

             X X X x x 
 

Entrega final do livro e do 
memorial descritivo/ 
apresentação do TCC 

            
    

X 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção do documentário possibilitou o encontro com mulheres que, de 

certa forma, passaram pela mesma situação que esta produtora. O fato de ter que 

se deslocar, submeter-se a outros costumes e carregar para sempre uma lacuna 

dentro de si: questão da diáspora. O jornalismo permite apresentar ao mundo 

particularidades e vivências de cada uma dessas mulheres, singularidades que se 

encontram no mesmo ponto – a falta de pertencimento a um lugar –, da mesma 

forma que mostra ao mundo a situação real do refugiado, que nada mais é do que 

alguém que se viu obrigado a sair do país natal por inúmeras causas, e que chega 

esperançoso e cheio de incertezas a um país totalmente desconhecido.  

A elaboração desta peça contribui para que aqueles que ainda têm um 

bloqueio em relação ao imigrante possam conhecer essa realidade. Esta autora se 

relaciona diretamente com isso, pois sofreu preconceito por ser brasileira – no 

exterior, mulheres brasileiras têm fama de serem prostitutas –, assim como os pais 

dela, que já foram humilhados e, mesmo assim, continuaram firmes em busca de 

melhores condições de vida.  

Mesmo tendo passado por todas essas situações, o carinho pela Espanha é 

enorme – tal qual as entrevistadas se sentem em relação ao Brasil. E, do mesmo 

modo que elas, a autora também não nutriu sentimento de patriotismo pelo Brasil, 

nem pela Espanha. Ser imigrante, em qualquer momento da vida, é algo capaz de 

tornar uma pessoa mais tolerante, aberta a outras culturas e costumes. É lutar por 

condições de vida melhores.  

As fronteiras entre as nações foram impostas pelos humanos. Assim, o 

preconceito em relação ao imigrante é algo que deve ser eliminado.  

Como foi mencionado anteriormente, a circulação do capital é livre. A do 

imigrante, nem tanto. Porém, como são as pessoas que fazem o mundo funcionar, é 

urgente atribuir aos imigrantes o mesmo valor que qualquer outra pessoa. Até 

porque, muito há de se aprender com eles – especialmente no Brasil, uma nação 

cujo povo é fruto da convergência entre tantas nações. Infelizmente, o que se vê por 

aqui é um país miscigenado e surpreendentemente preconceituoso. 

Pretende-se também que a produção deste trabalho contribua no 

desenvolvimento de estudos envolvendo o papel da mulher nas migrações. Apesar 
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de se tratar de um tema que as envolve, a participação do sexo feminino ainda é um 

elemento pifiamente documentado. 

Apesar dessas reflexões, foi satisfatória a produção deste produto. Conhecer 

e retratar a realidade de cada uma delas foi uma grande honra, e a satisfação é 

ainda maior diante da forma como essas mulheres se sentem agradecidas pela 

oportunidade de serem ouvidas. É uma alegria que não cabe no peito poder 

contribuir de alguma maneira. 

Espera-se, acima de tudo, que cada imagem e cada fala toque o coração de 

quem for assistir para que, ao se depararem com um imigrante ou refugiado, o 

desprezo dê lugar à compaixão. Todos, sem exceção, têm direito a uma segunda 

oportunidade. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – ROTEIRO DO VIDEODOCUMENTÁRIO 

 

01/11/2019 ROTEIRO: MULHERES SEM PÁTRIA – Um 

videodocumentário sobre mulheres 

imigrantes e refugiadas em Maringá 

Tempo: 20’32’’ 

ROTEIRO: GABRIELA 

TOMADON MEDRANO 

EDIÇÃO: BRUNNO BERTO 

IMAGENS: BRUNNO BERTO 

EFEITO CROSS DISSOLVE  

 

SONORA – FRANCELIS CARILLO – DIARISTA 

– VENEZUELANA 

 

 

 

 

 

 

SONORA – RIMA ALZARZOURI– DONA DE 

CASA – SÍRIA 

 

 

 

 

SONORA – ANA ABRUNHOSA – VENDEDORA 

– ANGOLA 

 

 

 

 

 

EU SAÍ DE MADRUGADA POR CAUSA DO 

GOVERNO, POIS, EU AGORA, PARA O 

GOVERNO DO MEU PAÍS, EU SOU 

DESERTORA IGUAL MEU MARIDO. ISTO, JÁ 

QUE LÁ NÓS ÉRAMOS POLICIAIS ENTÃO 

TIVEMOS QUE SAIR DE EMBORA DE 

MADRUGADA PARA PODER FAZER QUE O 

GOVERNO NÃO SE DESSE CONTA QUE 

NOS ESTÁVAMOS INDO EMBORA. 

 

 

ANTES DE SAIR FICAVA MUITO 

COMPLICADO, PORQUE ESTAVA MUITA 

GUERRA. FICAMOS EM CASA MAIS OU 

MENOS UM MÊS, SEM SAIR, PORQUE NÃO 

CONSEGUIMOS SAIR. TINHA BASTANTE 

ARMAS NA RUA E BOMBAS. 

 

 

COM ANGOLA EU FIQUEI, ASSIM, MUITO 

CHOCADA PORQUE EU PERDI MUITA 

GENTE. A GUERRA NÃO ESCOLHE 

ENDEREÇOS, NÉ. ENTÃO, VOCÊ PERDE 
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EFEITO CROSS DISSOLVE  

 

TRILHA SONORA VINHETA – MANO CHAO – 

CLANDESTINO 

CLIPE COM IMAGENS DE APOIO 

 

EFEITO CROSS DISSOLVE  

 

 

 

SONORA – RIMA ALZARZOURI – DONA DE 

CASA – SÍRIA 

 

EFEITO AFTER EFFECTS EFEITO TYPE 

WRITTER 

GC: - RIMA ALZARZOUR/ 35 ANOS / 

JORNALISTA / DONA DE CASA/ SÍRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUITOS AMIGOS, VOCÊ TOMBADOS 

MESMO EM GUERRA, NÉ. E VOCÊ VÊ UM 

PAÍS, TAMBÉM RICO QUE NEM A ANGOLA, 

COM UM POVO PASSANDO FOME. 

INFELIZMENTE COM A GUERRA CIVIL 

PORQUE A GUERRA É MUITO CRUEL. 

QUEM PASSOU POR UMA GUERRA JAMAIS 

É A MESMA PESSOA. JAMAIS. 

 

(SOBE SOM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU SOU RIMA, RIMA ALZAZOURI, TENHO 35 

ANOS EU SOU DA SÍRIA. EU ESTUDEI 

COMUNICAÇÃO E TRABALHEI COMO 

LOCUTORA DE RÁDIO LÁ NA SIRIA. EU VIM 

AQUI AO BRASIL FAZ UM ANO E SEIS 

MESES. EU VIM AQUI COMO REFUGIADA, 

EU E MEU MARIDO. QUANDO COMEÇOU A 

GUERRA EU SAI DA MINHA CASA, EU NÃO 

TENHO CASA LÁ, MAS TENHO MINHA 

FAMÍLIA, EU TENHO SAUDADE DELA. FICA 

MUITO DIFÍCIL PRA MIM PORQUE EU SOU 

FILHA ÚNICA DELES. NÃO TEM MAIS 

FUTURO LÁ PRA NÓS. COMO TEM 

PROBLEMA COM O GOVERNO, TAMBÉM 

TEM PROBLEMA COM A COMUNIDADE, E, 

POR ISSO, ELES, MINHA FAMÍLIA NOS 

DISSE QUE PRECISÁVAMOS LÁ. 
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SONORA - ANA ABRUNHOSA – VENDEDORA 

– ANGOLA 

AFTER EFFECTS/ EFEITO TYPE WRITTER 

GC: - ANA ABRUNHOSA/ 64 ANOS / 

ENFERMEIRA / VENDEDORA/ ANGOLA 

 

 

 

 

 

 

 

SONORA – FRANCELIS CARILLO – DIARISTA 

– VENEZUELANA 

AFTER EFFECTS TYPE WRITTER  

GC: - FRANCELIS CARILLO / 30 ANOS / 

POLICIAL / DIARISTA / VENEZUELA 

 

 

SONORA – RIMA ALZARZOURI – DONA DE 

CASA – SÍRIA 

 

 

 

EFEITO LIGHT TRANSITION 

IMAGENS EURONEWS SOBRE A GUERRA DA 

SÍRIA 

 

 

 

 

EFEITO LIGHT TRANSITION 

 

 

 

 

 

 

EU SOU ANA ABRUNHOSA, NÉ. NASCI HÁ 28 

DE JANEIRO DE 1955, NO DUNDO, CHITATO, 

LUNDA-NORTE, ANGOLA. AQUELA REGIÃO 

TODA É CHÓCUE, QUIOCO. EU SOU KIOKA 

COM MUITO ORGULHO, DE NASCIMENTO. 

E, DEPOIS, AQUI JÁ NO NOSSO BRASIL, EU 

NATURALIZEI BRASILEIRA. ENTÃO, EU SOU 

MEIO-A-MEIO, EU SOU METADE 

BRASILEIRA, METADE ANGOLANA. 

 

 

 

 

MEU NOME É FRANCELIS CARILLO, ISTO, 

EU TENHO 30 ANOS, EU MORO NO BRASIL 

FAZ CINCO MESES. 

 

 

PRIMEIRO COMEÇOU QUANDO O 

GOVERNO FALOU PARA GENTE SAIR. MEU 

MARIDO TEM PROBLEMA POLÍTICO COM O 

GOVERNO.  

É UMA GUERRA, ELE SABE BASTANTE. ELE 

VIU MORTE NA FRENTE DELE E FICAVA 

DIFÍCIL PARA ELE NÃO FALAR SOBRE ISSO. 

QUANDO ELE COMEÇOU A FALAR, O 

GOVERNO FALOU PRA ELE SAIR (DA 

MÍDIA). ELE NÃO CONSEGUIA TRABALHO 

DE NADA,  
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SONORA – ANA ABRUNHOSA – VENDEDORA 

– ANGOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO LIGHT TRANSITION 

IMAGENS BEN SANCHEZ SOBRE A GUERRA 

CIVIL NA ANGOLA 

 

 

 

 

FIQUEI EM CASA POR DOIS ANOS, DEPOIS, 

FALAMOS COM NOSSA AMIGA, ELA FALOU 

“TEM OPORTUNIDADE PARA SAIR, SE 

VOCÊS QUISEREM, PARA O BRASIL”. 

CONVERSAMOS COM UM PESSOAL AQUI E 

ELES FALARAM COM A EMBAIXADA NO 

LÍBANO. NÓS FIZEMOS ENTREVISTA LÁ E 

DEPOIS DE QUATRO MESES 

CONSEGUIMOS O VISTO PARA O BRASIL E 

VIEMOS AQUI. O GOVERNO NÃO GOSTA 

QUE O PESSOAL FALE SOBRE LIBERDADE. 

 

 

DE 55 ATÉ 75 QUANDO EU SAÍ DE LÁ, NÓS 

FOMOS CRIADOS ENTRE ANGOLA E 

EUROPA, FOMOS CONHECENDO A PARTE 

DE POLÍTICA. ANGOLA ERA UMA COLÔNIA 

PORTUGUESA, E, AÍ ACONTECE QUE NÓS 

ANGOLANOS RECUSÁVAMOS SER 

COLÔNIA. SEMPRE ÉRAMOS 

CONSIDERADOS BRANCOS DE SEGUNDA, 

NÉ, PORQUE O PORTUGUÊS É QUE ERA 

BRANCO DE PRIMEIRA, NÉ. E COMO TODO 

JOVEM PARTIMOS PARA AQUELE IDEAL DE 

FAZER A INDEPENDÊNCIA DA ANGOLA. EU 

AOS 15 ANOS ME FILIEI AO UNITA (UNIÃO 

NACIONAL DA INDEPENDÊNCIA TOTAL DE 

ANGOLA) SÓ QUE DAÍ AS COISAS 

POLÍTICAS, NÉ, NEM SEMPRE É COMO A 

GENTE IDEALIZA, NEM SEMPRE É COMO A 

GENTE QUER, E, O MPLA (MOVIMENTO 

POPULAR DE LIBERTAÇÃO DE ANGOLA) 

ELE CONSEGUIU O APOIO INTERNACIONAL: 

PORTUGAL, CUBA, RÚSSIA, E, DERRUBOU 

TODOS OS NOSSOS SONHOS E FIRMOU EM 

ANGOLA UMA REPÚBLICA POPULAR 

MARXISTA LENINISTA , TOTALMENTE 

COMUNISMO PURO, AQUILO, O 

COMUNISMO RAIZ QUE A GENTE 
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EFEITO LIGHT TRANSITION 

 

 

 

 

 

 

 

SONORA – FRANCELIS CARILLO – DIARISTA 

– VENEZUELANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO LIGHT TRANSITION 

IMAGENS NOTICIEROS TELEVISA SOBRE A 

GUERRA NA VENEZUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO LIGHT TRANSITION 

 

 

CHAMA,NÉ. COM ISSO, QUEM ERA DA 

UNITA COMEÇOU A SOBRAR, NÉ, E NÓS 

TIVEMOS QUE ABANDONAR TUDO, 

ABANDONAR SONHOS, AMIGOS E PARTIR 

PARA INCERTEZA, “VAMOS PRA ONDE? AI 

NÓS OPTAMOS PELO BRASIL. 

 

 

 

 

EU ERA POLICIAL, TRABALHA MAIS QUE 

TUDO NOS PROTESTOS, MANIFESTAÇÃO. E 

MINHA VIDA ERA MAIS CORRIDA PORQUE 

EU NÃO FAZIA NADA MAIS QUE MORAR NA 

POLÍCIA. LÁ EU NÃO POSSO POR CAUSA 

DO GOVERNO QUE É MUITO PERIGOSO. 

AQUI, EU ACHO, NA RUA EU VI POLICIAIS 

QUE EU ACHO, QUE BOM SERIA SE EU 

FOSSE POLICIAL AQUI, MAS LÁ NÃO PODE 

PORQUE SEM MUITA INSEGURANÇA. EU 

LEMBRO QUE QUANDO MEU MARIDO E EU 

DEIXAMOS, QUISEMOS DEIXAR A POLÍCIA 

FOI PORQUE ELES (GOVERNO) FALARAM “ 

VOCÊS SÃO MUITO BONS, ENTÃO, EU VOU 

ENCOMENDAR A VOCÊS QUE SAIAM A RUA 

E A PESSOA QUE EU DIGA QUE VOCÊS 

TEM QUE MATAR, VOCÊS VÃO FAZER”. EU 

NÃO ACHO QUE ISSO ESTEJA BEM, ENTÃO, 

ISSO FOI UMA DAS DECISÕES QUE ME 

FIZERAM DECIDIR IR EMBORA. POR 

ENQUANTO, POR ISSO É QUE AGORA EU 

SOU DESERTORA E É DIFÍCIL DEIXAR ALGO 

QUE VOCÊ AMA. EU ACHO QUE AS 

PESSOAS QUE AINDA FICARAM LÁ É 

PORQUE NÃO TÊM A OPORTUNIDADE 

MONETÁRIA DE PODER IR A QUALQUER 

PAÍS. MAS, OU SEJA, EU ACHO QUE É 

DIFÍCIL PARA TODAS AS PESSOAS, TANTO 
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SONORA – ANA ABRUNHOSA – VENDEDORA 

– ANGOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONORA – RIMA ALZARZOURI – DONA DE 

CASA – SÍRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEM FICA LÁ, COMO O QUE FICA FORA 

PORQUE SÃO MUITAS COISAS QUE “UM” VÊ 

NAS NOTÍCIAS QUE EM OCASIÕES “UM” 

NÃO QUERIA NEM OLHAR. 

 

 

 

 

QUANDO CHEGUEI, EU TOMEI, ASSIM, 

AQUELE IMPACTO. PRIMEIRO PORQUE EU 

ERA UMA MULHER, JOVEM E DE 

PERSONALIDADE FORTE. O BRASIL, ATÉ 

HOJE AINDA DISCRIMINA MUITO A MULHER. 

ELA NÃO PODE TER ACESSOS À ALGUNS 

CARGOS, NÉ, ELA É VETADA EM ALGUMAS 

OPINIÕES, E, A MULHER TEM MUITO 

PROBLEMA, NÉ, ATÉ MESMO SALARIAL. 

ENTÃO, EU FIQUEI, ASSIM, MUITO 

CHOCADA PORQUE EU ACHAVA QUE IA 

ENCONTRAR, ASSIM, TALVEZ, UM PAÍS DA 

EUROPA, UMA ÁFRICA DO SUL, NÉ, QUE 

ÁFRICA DO SUL JÁ TINHA COISAS, BEM 

EVOLUÍDAS, ENTÃO, EU FIQUEI ASSIM, 

MEIO APAVORADA QUANDO EU CHEGUEI 

PORQUE DE FACTO NÃO ERA UM CARTÃO 

POSTAL, NÉ.  

 

 

EU CHEGUEI COM MEU MARIDO EM SÃO 

PAULO, NO AEROPORTO DE SÃO PAULO, 

INTERNACIONAL. SENTAMOS COM NOSSA 

AMIGA LÁ, QUE NÓS CONHECEMOS ELA, 

QUINZE DIAS, EU ACHO E DEPOIS VIM AQUI 

(MARINGÁ) PARA UMA FUNDAÇÃO QUE 

TEM CASA PARA REFUGIADOS, FICAMOS 

LÁ SETE MESES. MAS, NA VERDADE FOI 

BOM E NÃO MUITO BOM, FOI MAIS OU 

MENOS, NÃO MUITO BOM, PRA NÓS, 
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SONORA – FRANCELIS CARILLO – DIARISTA 

– VENEZUELANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TRILHA SONORA– RUA DES CASCADES / 

YANN TIERSEN) 

EFEITO CROSS DISSOLVE  

CLIPE 1 DE TRANSIÇÃO COM IMAGENS DE 

APOIO. IMAGENS EM CÂMERA LENTA. 

 

EFEITO CROSS DISSOLVE  

 

 

 

 

SONORA – ANA ABRUNHOSA – VENDEDORA 

– ANGOLA 

 

PORQUE NÓS ESTUDAMOS BASTANTE 

PORTUGUÊS, ESTUDAMOS SOZINHOS. EU 

TRABALHEI TRÊS MESES FOI UM 

CONTRATO COM A UNICESUMAR, TRÊS 

MESES, FOI COMO UM TREINAMENTO. PRA 

MIM FICA MUITO DIFÍCIL PARA ACHAR NA 

MESMA ÁREA QUE A MINHA PORQUE 

MINHA ÁREA PRECISA DA LÍNGUA, A 

LÍNGUA PARA MIM FICA MUITO DIFÍCIL. 

 

 

 

 

 

 

AQUI, NÓS CHEGAMOS POR 

“INTERIORIZAÇÃO” UMA IGREJA QUE EU 

PERTENÇO ME AJUDOU A MORAR AQUI, 

ELA NOS TROUXE AQUI. MAS EU ACHO 

QUE O MAIS DIFÍCIL FOI SE ACOSTUMAR 

UM POUCO A LÍNGUA. MAS, POR 

ENQUANTO, ESTOU TENTANDO ME 

AJEITAR. 

(SOBE SOM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE VOCÊ É UMA MULHER CRIADA FORA, 

EM EUROPA PRATICAMENTE, NÉ. E, VOCÊ 

VAI FAZER AS COISAS TODO MUNDO TE 
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SONORA – RIMA ALZARZOURI – DONA DE 

CASA - SÍRIA 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO CROSS DISSOLVE  

(TRILHA SONORA VINHETA – BACKING 

TRACK G / BRUNNO BERTO) 

 

CLIPE 2 IMAGENS DAS ENTREVISTADAS  

EFEITO CROSS DISSOLVE  

 

 

OLHA COMO SE FOSSE UM ET, NÉ. FUI 

ENGRAXAR O SAPATO, “NÃO, SÓ HOMEM 

QUE ENGRAXA SAPATO!” COMO ASSIM SO 

HOMEM ENGRAXA SAPATO? MEU SAPATO 

É PRETO O ENGRAXADO TA AQUI, ELE 

ENGRAXA MEU SAPATO. “NÃO, NÃO PODE, 

AQUI NO BRASIL É SÓ HOMEM. NA ÁREA 

DE VENDAS, SÓ VENDAS INTERNAS, SÓ 

DENTRO DA LOJA. MULHER NÃO PODE IR 

PRA RUA, VENDEDORA EXTERNA, AQUI EM 

MARINGÁ JÁ. AÍ EU FALEI QUE NÃO 

QUERIA, EU QUERIA IR PRA RUA PORQUE 

NA RUA EU VOU CONVERSO , FALO, “PA”, 

“PA” ,PA, PA E VOCÊ VENDE MAIS, NÉ. NA 

LOJA TEM QUE ESPERAR QUEM VAI LÁ, AI 

EU LUTEI PELO MEU ESPAÇO E CONSEGUI 

A LIBERAÇÃO E FUI A PRIMEIRA 

VENDEDORA EXTERNA DO PARANÁ, EM 76. 

TENHO ESSE ORGULHO DE FALAR. 

 

 

LA NA SÍRIA NÃO TEM LEI ESPECIFICA 

PARA MULHER. IGUAL AQUI, AQUI SE VOCÊ 

É MULHER VOCÊ TEM BASTANTE, NÃO TEM 

MUITAS REGRAS PRA VOCÊ, LÁ TEM. NA 

COMUNIDADE TEM, TAMBÉM NA LEI TEM. 

SE FOI DIVÓRCIO, POR EXEMPLO, VOCÊ 

NÃO TEM DIREITOS SE FOI DIVÓRCIO, NA 

LEI. PORQUE A LEI ISL MICA É MUITO 

COMPLICADA. CONTRÁRIO À AQUI NO 

BRASIL, AQUI NO BRASIL A MULHER TEM 

MAIS FORÇA E CHANCES PARA VIVER. 

 

 

(SOBE SOM) 
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SONORA – ANA ABRUNHOSA – VENDEDORA 

– ANGOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONORA – RIMA ALZARZOURI – DONA DE 

CASA - SÍRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUESTÃO DO IDIOMA: TODO MUNDO 

FALA PORTUGUÊS, MENTIRA! NÉ. PORQUE 

O PORTUGUÊS DAQUI É DIFERENTE DO 

PORTUGUÊS DE PORTUGAL E É 

DIFERENTE DO PORTUGUÊS DE ANGOLA, 

CADA PORTUGUÊS E UM PORTUGUÊS, NÉ. 

A PRIMEIRA ENCRENCA QUE A GENTE 

PASSOU, NÓS FOMOS NO AÇOUGUE, E, A 

MINHA MÃE CHEGOU LÁ NO AÇOUGUE E 

COMO MINHA MÃE NÃO CONHECIA TINHA 

ACABADO DE CHEGAR, TINHA O QUE? UM 

MÊS DE BRASIL, ELA PEGOU E FALOU 

ASSIM “OLHA, EU QUERIA UMA CARNE, 

‘NUNCA MAIS VOU ESQUECER ISSO AI, 75,’ 

EU QUERIA UMA CARNE PRA ASSAR, O 

QUE VOCÊ TEM AI?” AI, E ERA DEBAIXO DO 

PRÉDIO ONDE A GENTE MORAVA, NÓS 

MORÁVAMOS EM CIMA E O AÇOUGUE ERA 

EMBAIXO. E, ELE PEGOU E FALOU ASSIM 

“Ô TEM UM ‘LAGARTO’” RAPAZ DO CÉU 

MINHA MÃE FALOU “OLHA, EU VIM DA 

ANGOLA, MAS EU NÃO COMO LAGARTOS, 

CERTO, LAGARTO VOCÊ GUARDA PRA 

COMER NA SUA CASA. EU QUERO UMA 

CARNE PRA PÔR NA PANELA PRA ASSAR”. 

E ATÉ A GENTE DESCOBRIR QUE LAGARTO 

ERA UMA CARNE, UMA PARTE DO BOI QUE 

SE CHAMA LAGARTO.  

 

 

UMA VEZ EU ENTREI NA PADARIA, EU E 
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SONORA – FRANCELIS CARILLO – DIARISTA 

– VENEZUELANA 

 

 

 

 

 

SONORA – ANA ABRUNHOSA – VENDEDORA 

– ANGOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO CROSS DISSOLVE  

MEU MARIDO, E FALAMOS PARA ELE 

(ATENDENTE) POR FAVOR, NÓS 

PRECISAMOS “BOM”, ELE “QUE?”, ELE 

RINDO, RINDO BASTANTE. EU FALEI, “AH” 

EU PRECISO “BOM”, “VOCÊ DIZ “BOM”? EU 

FALEI SIM, EU QUERO “BOM”. EU NÃO 

SABIA QUE O QUE ERA BOM, DEPOIS EU 

SABIA. MAS, ELE FALOU “VOCÊ PRECISA 

“PÃO”, FALA “PÃO”, NÃO “BOM”. FALA “PÃO”. 

DEPOIS EU PERGUNTEI AO PESSOAL “O 

QUE SIGNIFICA “BOM” NÃO É O MESMO 

QUE A GENTE COME? AGORA EU NUNCA 

FALEI “BOM” NA PADARIA EU FALO SÓ O 

“PÃO” EU QUERO “PÃO”.  

 

 

EU FUI A UM CHURRASCO E EU FALEI 

“OLHA, ESSA CARNE ESTÁ MUITO 

ESQUISITA” E UMA PESSOA FALOU “ISSO 

VOCÊ NÃO PODE FALAR AQUI NO BRASIL”. 

MAS LÁ ESQUISITO É UMA COISA QUE TA 

MUITO BOA, AQUI É UMA COISA QUE TA 

MUITO RUIM.  

 

 

A OUTRA COISA MINHA MÃE FOI NO 

MERCADO, ESSA FOI PIOR, A GENTE FOI 

NO MERCADO VEIO O FUNCIONADO DO 

MERCADO, O CHEFE DO MERCADO, O 

GERENTE DO MERCADO, TINHA UMAS 

TRINTA PESSOAS ALI A VOLTA DA MINHA 

MÃE PORQUE A MINHA MÃE QUERIA 

“LIXÍVIA “ E “LIXIVIA” E “LIXIVIA” E LIXIVIA. 

“IMPOSSÍVEL NO BRASIL NÃO TER”. E 

OLHA, A MINHA MÃE NÃO CONSEGUIA 

EXPLICAR MELHOR “PRA” ELES PORQUE 

MINHA MÃE FALAVA UM PORTUGUÊS BEM, 
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(TRILHA SONORA – NAQUELA MESA / 

NELSON GONÇALVES) 

CLIPE 3 COM IMAGENS DE APOIO A 

CÂMERA LENTA 

 

EFEITO CROSS DISSOLVE 

 

 

SONORA – RIMA ALZARZOURI – DONA DE 

CASA - SÍRIA 

 

 

 

 

 

 

SONORA – FRANCELIS CARILLO – DIARISTA 

– VENEZUELANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONORA – RIMA ALZARZOURI – DONA DE 

BEM DE PORTUGAL, NÉ, E ELES TAMBÉM 

NÃO SE ENTENDIAM COM A MINHA MÃE, 

NÉ. AI, O QUE É QUE ACONTECEU, AI, EU 

TIVE A GENIAL IDEIA DE PERGUNTAR PRA 

MINHA MÃE “O QUE QUE A SENHORA VAI 

FAZER COM ISSO?” ELA FALOU “AH, POIS, 

LAVAR ROUPA”. EU FALEI: ENTÃO, A 

SENHORA QUER AGUA SANITÁRIA - “NÃO, 

‘QUE AGUA SANITÁRIA LA É OUTRA COISA’ 

NÃO, EU QUERO LIXÍVIA” ATÉ QUE EU FUI 

BUSCAR UMA E DEI PRA MINHA MÃE 

CHEIRAR E ELA FALOU “ É ISSO AQUI QUE 

EU QUERO”.  

 

 

(SOBE SOM) 

 

 

 

 

 

 

AGORA EU QUERO A NACIONALIDADE 

BRASILEIRA, ACHO QUE VOU CONTINUAR 

ESTUDANDO AQUI, COMO DUAS LÍNGUAS 

INGLÊS E PORTUGUÊS. EU VOU PRA FORA, 

EU VOU FAZER COM MEU MARIDO UM 

DOCUMENTÁRIO SOBRE DUAS PESSOAS 

QUE SAÍRAM DA GUERRA E FORAM PARA O 

MUNDO TODO. 
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CASA - SÍRIA 

 

 

 

 

 

 

SONORA – ANA ABRUNHOSA – VENDEDORA 

– ANGOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO CROSS DISSOLVE  

 

(TRILHA SONORA VINHETA – WAY DOWN 

WE GO / KALEO) 

 

 

PRODUÇÃO: GABRIELA MEDRANO 

IMAGENS: BRUNNO BERTO 

EDIÇÃO E VIDEOGRAFISMO: BRUNNO 

BERTO 

PESQUISA: GABRIELA MEDRANO 

 

EU ACHO QUE NÃO ME SINTO NEM 

BRASILEIRA, NEM VENEZUELA, EM 

OCASIÕES PORQUE AINDA EU TO 

TRABALHANDO AQUI, ESTOU FAZENDO 

MUITAS COISAS, MAS MEU CORAÇÃO FICA 

LA, PORQUE É ALGO INEVITÁVEL, LÁ TA 

MINHA FAMÍLIA. ALGUM DIA EU PENSO EM 

VOLTAR, MAS, POR ENQUANTO, SINTO 

LIBERDADE AQUI. E EU QUERIA QUE AS 

COISAS ESTIVESSEM TÃO BOAS QUANDO 

ESTÃO AQUI MAS, NÃO ESTÃO, ENTÃO EU 

TENHO QUE IR ME “ACOPLANDO” ÀS 

COISAS, ME ADAPTANDO, MAS EU 

ACREDITO QUE QUALQUER PESSOA QUE É 

IMIGRANTE DESEJA VOLTAR NOVAMENTE 

AO SEU PAIS. AQUI EU ME SINTO BEM, EU 

SEI QUE POSSO CONQUISTAR MUITAS 

COISAS QUE TEM QUE MUITAS 

OPORTUNIDADES E QUE AGORA EU 

TENHO QUE FAZER UMA VIDA NOVA. 

EU NÃO QUERIA SAIR, MAS EU PRECISAVA 

SAIR. EU NÃO QUERIA, EU NÃO QUERIA 

QUE SÍRIA ESTIVESSE NESSA GUERRA 

FORTE, MAS EU PRECISAVA SAIR, EU 

PRECISAVA MORAR EM UM LUGAR ONDE 

SENTISSE MAIS LIBERDADE. EU NÃO SOU 

DA SÍRIA, EU NÃO SOU BRASILEIRA  

 

 

EU SINTO ASSIM: EU SOU UM SER HUMANO 

QUE EU ACHO QUE, POR FOCO, EU TENHO 

QUE LUTAR POR IDEAIS, E, LEVAR PELA 

LIDERANÇA, OUTRAS PESSOAS, 

ARRASTAR COMIGO, OUTRAS PESSOAS 

PARA ESSES IDEAIS, TANTO EM ANGOLA 

QUANTO AQUI. O MEU FUTURO É CURTO 



65 
 

ORIENTAÇÃO: ELAINE GUARNIERI 

  

AGRADECIMENTOS: ANA ABRUNHOSA/ 

FRANCELIS CARRILLO/, RIMA ALZARZOURI// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÉ, PORQUE EU JÁ TÔ VELHINHA, MAS EU 

ACREDITO QUE AINDA VOU VER UM BRASIL 

FELIZ E UMA ANGOLA MUITO FELIZ. EU 

NÃO SEI QUEM EU SOU, EU SEI QUE EU 

SOU ANA ABRUNHOSA, NASCI EM ANGOLA, 

AMO ANGOLA, E, MORO NO BRASIL, AMO O 

BRASIL. 

 

 

(SOBE SOM) 

 

 


