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Programação
31 de outubro 01 de novembro

10:00/12:00
Conferência de abertura (NPJ –

térreo, bloco A)

9:30/11:00
Mesa redonda com os autores do

livro (NPJ – térreo, bloco A)

11:00/12:00
11:00 – 12:00: Palestra do prof.

Aysman Esmandar (NPJ – térreo,
bloco A)

Intervalo para almoço

13:30/15:00
Mesa A (sala 702)
Mesa D (sala 703)
Mesa F (sala 704)

13:30/15:00
Mesa C (sala 702)
Mesa E (sala 703)
Mesa B (sala 704)

15:00 /15:15 Coffee Break 15:00 /15:15 Coffee Break

15:15/17:00

Continuação das mesas

Mesa A (sala 702)
Mesa D (sala 703)
Mesa F (sala 704)

15:15/17:00

Continuação das mesas

Mesa C (sala 702)
Mesa E (sala 703)
Mesa B (sala 704)

17:00
Conferência de encerramento (NPJ –

térreo, bloco A)
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Mesa A – As grandes migrações em debate: assistencialismo, perseguições e
identidades

31 DE OUTUBRO, SALA 702, 7º ANDAR

Coordenadores de mesa:

Profª Drª Elis Regina Barbosa (UFRRJ) 
Profª Drª Alicia Gil Lázaro (Universidad de Sevilla)
Profª Drª Dolores Martin Rodríguez Corner (LEER – USP e LABIMI – UERJ)

IMPACTOS DO NAZISMO EM JUIZ DE FORA/MG: PERSEGUIÇÃO AOS IMIGRANTES 
ALEMÃES NO ESTADO NOVO

Lucas Henrique Dias
Advogado. Pós-graduado em Direito do Trabalho pela Faculdade Damásio de Jesus/ SP.

Mestrando em História do Brasil pela UNIVERSO/RJ

Até 1938 os alemães mantiveram sua cultura normalmente em solo brasileiro, livros circulavam livremente,
seu idioma teutônico era segunda língua nas escolas, porém no referido ano, foi proibido falar outra língua.
Isso tudo imposto pela Campanha de Nacionalização de Getúlio Vargas. Todas as manifestações que não
fossem de  encontro  as  idéias  do  ESTADO NOVO,  eram classificadas  como uma ameaça  a  “segurança
nacional”. Pretende-se analisar o impacto dessa repressão na cidade de Juiz de Fora/MG. A pesquisa analisa
os processos judiciais instaurados na comarca de Juiz de Fora com vistas a investigar e punir os transgressores
das normas editadas por Getúlio.

“EL ASISTENCIALISMO DE LA INMIGRACIÓN ESPAÑOLA EN AMÉRICA LATINA, SIGLOS 
XIX Y XX. MODALIDADES DE COBERTURA HOSPITALARIA”

Alicia Gil Lázaro
Universidad de Sevilla

Esta ponencia aborda una visión panorámica de las diversas fórmulas benéfico-asistenciales que adoptaron los
españoles  inmigrados  a  América  Latina  para  cubrir  las  necesidades  hospitalarias  de  los  compatriotas
expatriados. Nos centramos en concreto en la creación de Sociedades de Beneficencia desde mediados del
siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Algunas de estas Sociedades lograron construir hospitales propios
para la colectividad a la que asistían —como en Ciudad de México, Buenos Aires o Río de Janeiro— y otras
rentaron salas en hospitales locales, muchos de ellos gestionados por corporaciones religiosas, o en hospitales
de otras comunidades extranjeras o incluso españolas —en Cuba, Costa Rica o Guatemala—. En localidades
donde  no  se  pudo  llegar  a  acuerdos  con  las  autoridades  o  los  directivos  de  hospitales  extranjeros,  las
Beneficencias  españolas  contrataron  los  servicios  de  médicos  que  visitaban  a  domicilio  a  los  enfermos
afiliados a las mismas.

AS MUDANÇAS ALIMENTARES DA IMIGRAÇÃO DE GALEGOS E ANDALUZES A SÃO 
PAULO

Dolores Martin Rodríguez Corner
LEER – USP E LABIMI – UERJ

A cidade de São Paulo, nas décadas de 1950 e 1960, graças a formação do complexo industrial, o maior da
América  Latina,  criado  na  região  do  ABC,  necessitou  mão  de  obra  especializada,  o  que  atraiu  muitos
migrantes e imigrantes, galegos e andaluzes, em busca das oportunidades que surgiram. Civil. Estes levam
consigo suas práticas, costumes e valores principalmente os alimentares, hábitos portáveis. Neste contexto
multicultural a mescla de sabores resultou em mudanças de hábitos alimentares e fez com que surgissem os
primeiros restaurantes de cozinha étnica, verdadeiros territórios de memória oferecidos aos mesmos e aos
moradores da cidade.
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RELATOS DE VIDA DE IMIGRANTES ESPANHÓIS NO RIO DE JANEIRO
Miriam Barros Dias da Silva

UNIVERSO

Este artigo tem como objetivo apresentar breves relatos de vida de alguns imigrantes espanhóis que vieram
para a cidade do Rio de Janeiro no período de 1940 a 1970. Por meio das entrevistas realizadas, pretende-se
abordar as causas que motivaram a imigração, a chegada e a adaptação na sociedade de recepção, a inserção
sócio-profissional e as maiores dificuldades vivenciadas e sentidas por estes imigrantes ao chegaram ao Rio
de Janeiro.

O LUGAR/PAPEL DO IMIGRANTE PORTUGUÊS NO IMAGINÁRIO DAS LETRAS NO BRASIL 
DURANTE A GRANDE IMIGRAÇÃO

Tiago Lopes da Silva
Mestrando em História Política/PPGH-UERJ/Bolsista Capes

Durante os séculos XIX e XX, o Rio de Janeiro foi destino de grande fluxo de imigrantes portugueses. Uma
vez no Rio, tal grupo se fez notar por sua presença em áreas de atuação como o comércio e por sua forma de
integração a cidade formas de ser notado pelos demais habitantes da urbe.

A proposta deste trabalho é brevemente abordar a migração portuguesa quanto a sua presença na cidade do rio
e também ver como as letras percebiam essa imigração, por meio de seus escritos e em suas leituras sobre a
movimentada sociedade brasileira no período da grande imigração.

POLÍTICA FUNDIÁRIA E POLÍTICA IMIGRATÓRIA DO IMPÉRIO À REPÚBLICA VELHA
André Luiz Lanza

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo FFLCH/USP

A política de acesso à terra no Brasil no século XIX e começo do XX e o fomento à imigração estiveram
intimamente relacionados. Muitos imigrantes vinham atraídos pela ideia de tornarem-se proprietários de terra
e refazerem a vida. Os interesses da elite agroexportadora limitaram esse ideal. Contudo, há evidências da
ascensão social desses imigrantes. Essa ainda é uma questão controversa. Aqui analisaremos brevemente a
evolução da questão fundiária e imigratória neste período e como a política imigratória entendeu o acesso à
terra pelos imigrantes. A reconstrução de debates governamentais e análise de censos e estatísticas permitirão
compreendermos melhor essa relação.

6



Mesa D – Fluxos migratórios recentes no mundo contemporâneo: política,
legislação e trabalho

31 DE OUTUBRO, SALA 703, 7º ANDAR

Coordenadores de mesa:

Profª Drª Helenice Sardenberg (UNILASALLE)

Profª Msª Adriana Motta Gonzaga (UNILASALLE)

RETÓRICA E MIGRAÇÕES: O DISCURSO POLÍTICO SOBRE REFUGIADOS NAS ELEIÇÕES 
PRESIDENCIAIS DA FRANÇA E DOS EUA

Denise Mercedes N. N. Lopes Salles
Doutoura em Ciência Política pelo IESP/UERJ. Coordenadora e professora do curso de Relações Internacionais do Unilasalle-RJ

e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Petrópolis.

Gustavo do Amaral Loureiro
Mestrando em Ciência Política pelo CCJP/UNIRIO. Bacharel em Relações Internacionais pelo Unilasalle-RJ.

Segundo dados fornecidos pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), o número
de deslocados pela violência, guerras e perseguições alcançou 65,6 milhões em 2016. A crise de refugiados,
um  dos  temas  mais  mencionados  nos  debates  políticos  recentes,  polarizou  opiniões  em  duas  eleições
marcantes: as eleições gerais de 2016 nos EUA e a eleição presidencial da França. Este trabalho tem o intuito
de analisar os discursos dos principais candidatos à presidência nos dois países, Donald Trump e Hillary
Clinton (EUA) e Emmanuel  Macron e Marine Le Pen (França) a fim de avaliar  o uso do tema em suas
campanhas.

O DIREITO AO TRABALHO EM TEMPOS DE REFÚGIO
Profª. Drª. Helenice Pereira Sardenberg

UNILASALLE/RJ

Prof.ª Ms. Adriana Motta Gonzaga
UNILASALLE/RJ

A realidade nos mostra que as pessoas em situação de refúgio têm dificuldades em acessar o mercado de
trabalho  quando  chegam  a  um  país  de  possível  asilo.  O  direito  ao  trabalho  está  na  gênese  da
internacionalização  dos  direitos  fundamentais  e  se  configura  numa das  mais  significativas  e  inalienáveis
conquistas  da  humanidade.  Importante,  então,  discutir  os  principais  obstáculos  que  esse  grupamento  de
pessoas enfrenta, enfatizando as questões jurídicas e sociais que podem dificultar ou mitigar a integração dos
refugiados,  seja  por  intermédio  da  possibilidade  ou  impossibilidade  de  se  requerer  um emprego  formal,
enquanto se espera pela decisão do pedido de asilo.

DIREITO DE ASILO NA LEI BRASILEIRA DE MIGRAÇÃO
Jeancezar Ditzz de Souza Ribeiro

USP; Unilasalle/RJ e Ucam/RJ

A proposta é discorrer sobre o asilo político na Lei brasileira de migração de 2017. A Lei constitui marco
jurídico relevante para os processos de emancipação dos migrantes e visitantes em território nacional, além de
estabelecer políticas públicas para os brasileiros no exterior. Por sua vez, o asilo, territorial ou diplomático, é
uma medida de urgência para os indivíduos que são perseguidos por motivos políticos e por opiniões em seus
países de origem. Pode-se afirmar que a nova lei recepciona o asilo ao ampliar suas garantias formais, bem
como permite a complementação do Direito Internacional e outras normas domésticas.
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PRIMAVERA ÁRABE E IMIGRAÇÃO SÍRIA NO RIO DE JANEIRO
Eduardo Barreto Guimarães Faria

Mestrando em História pela UERJ

O objetivo do presente trabalho é analisar a situação do imigrante sírio na cidade do Rio de Janeiro (2012 –
2017) a partir das suas relações com os brasileiros e das dificuldades de relacionamento advindas de sua
condição religiosa, étnica e financeira.

Há perspectivas  diferentes  em relação  aos  atores  envolvidos  nesta  história.  Entrelaçam-se  os  olhares  do
Estado do Brasil  (por  meio  de  leis);  dos  brasileiros4  (por  meio  do próprio  relacionamento  e  tratamento
dispensado aos estrangeiros); e dos imigrantes sírios (que possuem o próprio ponto de vista de sua situação de
vida em terras brasileiras).

Como uma sociedade já dotada de enormes contradições em relação a racismo6, preconceito,  exclusão e
desigualdade recebe e se relaciona com pessoas que buscam um lugar para recomeçar suas vidas?

Analisaremos esses diversos pontos de convergência e divergência, os quais são bastante complexos visto que
envolvem religião, crenças e costumes não só dos que chegam, mas também dos que aqui vivem.

DESAFIOS DE EMIGRANTES MOÇAMBICANOS NO BRASIL: FLUXOS, REFLEXÕES, 
SIGNIFICADOS E POLÍTICAS.

José Gil Vicente
UNIVERSO-Universidade Salgado de oliveira, Niterói. RJ

Os movimentos migratórios internacionais tornaram-se um fenômeno preocupante na conjuntura internacional
contemporânea. A magnitude aumentou duma forma assustadora e preocupante, assumindo novas e diferentes
características. Objetiva-se discutir os atuais debates de migrações de moçambicanos, analisar as causas dos
fenômenos  de  migração  e  suas  características,  avaliar  os  fluxos  e  padrões  migratórios  no  processo  de
construção  da  sociedade  brasileira.  Utilizam-se  como  metodologia  de  produções  diversos  métodos
quantitativo,  qualitativo  e  observação  participante.  Acredita-se  que  a  pesquisa  possa  contribuir  para  a
melhoria das políticas de migrações internacionais contemporâneas em específico Moçambique/Brasil.

 “MULHERES MIGRANTES E CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÃO ACOMPANHADOS NA 
AMÉRICA LATINA E CARIBE: ALGUMAS CIFRAS E REFLEXÕES PARA O DEBATE”

Paula da Cunha Duarte
Mestranda em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Pesquisadora do GRISUL (UNIRIO).

María del Carmen Villarreal Villamar
Pós-doutoranda no PPGSP (UENF). Doutora em Ciência Política (UCM). Pesquisadora do GRISUL (UNIRIO)

O presente trabalho tem como objetivo abordar os principais padrões migratórios da América Latina e Caribe,
com  foco  em  dois  importantes  fenômenos  migratórios  regionais.  Através  de  pesquisa  bibliográfica  e
documental, em um primeiro momento descreveremos as principais aspectos, características e transformações
destes padrões migratórios. Em seguida, buscando aprofundar a discussão, analisaremos a feminização das
migrações e a migração de crianças e adolescentes não acompanhados que têm adquirido grande destaque nas
últimas  décadas.  A pesquisa  visa  analisar  algumas  das  principais  causas  destes  fenômenos,  assim como
apontar alguns dos principais reptos na construção de políticas públicas que considerem as especificidades
destes coletivos.
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Mesa F – Na onda das migrações históricas: indesejáveis, associativismo e
projetos políticos

31 DE OUTUBRO, SALA 704, 7º ANDAR 

Coordenadores de mesa:
Profª Drª Maria José Fernández Vicente (Université de Bretagne Occidentale)
Profª Drª Andrea Telo da Corte (UFF)
Profª Drª Érica Sarmiento (UNIVERSO/UERJ)

 “SOMOS  HOSPITALEIROS  ATÉ  A  IMPRUDÊNCIA”:  O  DISCURSO  SOBRE  A
CRIMINALIDADE  DAS/OS  SERVIDORAS/OS  DOMÉSTICAS/OS  ESTRANGEIRAS/OS  (1880-
1930)

Natália Batista Peçanha
Doutoranda do PPGH/UFRRJ

Elysio  de  Carvalho,  quando diretor  do Gabinete  de  Identificação,  dizia  que  “[s]omos hospitaleiros  até  a
imprudência, e por isso mesmo, e porque a vida é fácil, a vigilância pequena e a tolerância excessiva, o Rio
vai se tornando um refúgio de criminosos escorraçados de todas as partes do mundo”. Assim, como Elysio
outras importante figuras do cenário carioca atrelavam à criminalidade à imigração desenfreada, sobretudo,
quando tais  “suspeitos” se direcionavam para o serviço doméstico.  Assim, em meio as discussões para a
regulamentação do serviço doméstico, bem como no período da grande imigração, pretendemos analisar a
relação entre criminalidade e trabalhadoras/es domésticas/os estrangeiros, no cenário carioca.

ESTUDOS SOBRE COLONIZAÇÃO E IMIGRAÇÃO NO NORTE DO BRASIL (1840-1930)

Prof. Dr. Fernando da Silva Rodrigues
Universidade Salgado de Oliveira  

Esta pesquisa tem como proposta analisar a participação do Estado brasileiro no processo intervencionista de
ocupação da região Norte, face ao projeto político articulado do Império e mais tarde da Primeira República,
de imigração e de colonização. A investigação apoiou-se no uso da documentação produzida pela Diretoria
Geral de Estatística,  por documentos produzidos pelo Ministério da Guerra, e por documentos produzidos
pelo Serviço de Povoamento  do Solo Nacional,  articulando essa produção documental  com os  interesses
modernizadores do Estado no momento em que o país buscava pela sua identidade.

POLÍTICA  IMIGRATÓRIA  EM  TEMPOS  DEMOCRÁTICOS:  A  CRIAÇÃO  DO  INSTITUTO
NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO (1952-1953)

Amanda Pereira dos Santos
Mestranda do Programa de Pós-graduação em História da UNESP – Campus de Assis 

Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945), o debate sobre questões migratórias  ganhou
notoriedade no âmbito das políticas públicas. No entanto, em seu segundo governo (1951-1954), Vargas ainda
se mostrava preocupado com a efetividade da política imigratória no Brasil. Com o objetivo de controlar com
rigor o movimento imigratório, que no final do século XIX e início do XX ocorrera de forma desenfreada, o
presidente propôs a fundação do Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC). Assim, o presente
trabalho visa apresentar uma breve análise dos debates ocorridos na Câmara dos Deputados e no Senado a
respeito da criação desse Instituto entre os anos de 1952 a 1953.
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IMIGRANTES PORTUGUESES EM DUQUE DE CAXIAS E O CLUBE SOCIAL CAMPONESES
DE PORTUGAL (RJ, 1950-1980)

Angela Maria Roberti Martins
UERJ/UNIGRANRIO

Tania Maria da Silva Amaro de Almeida
UNIGRANRIO

A cidade de Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro, entre as décadas de 1950-1970 foi polo
de atração para  imigrantes  portugueses.  Essa presença  lusitana  no município  tem se convertido  em uma
problemática complexa e ainda inexplorada no âmbito do trabalho científico contemporâneo, razão pela qual
tal  esforço  investigativo  tem  se  mostrado  especialmente  desafiador  às  pesquisadoras.  Neste  trabalho,
propomos uma reflexão entre associação portuguesa e processos de reinvenção das identidades, com ênfase no
caso do Clube Social Camponeses de Portugal. Dessa forma, pretendemos fazer avançar a compreensão da
experiência migrante no município com relação às redes sociais, as quais são capazes de reforçar um quadro
de referências em que passado e presente interagem dando sentido ao grupo em questão.

EL  CORREO  GALLEGO:  A  IMPRENSA  ÉTNICA  COMO  FORMA  DE  PROJEÇÃO  DO
COLETIVO GALEGO NO RIO DE JANEIRO (1903-1905)

Profª Drª Érica Sarmiento 
UNIVERSO/ UERJ

Prof. Ms. Celso Moreira Louzada Filho 

LABIMI/UERJ
A imprensa étnica representa um importante meio de divulgação e expressão dos grupos de imigrantes na
sociedade de acolhida. Os galegos que emigraram ao Rio de Janeiro no período da Grande Imigração criaram
o seu próprio periódico, intitulado El Correo Gallego. O jornal surge a partir da fundação do Centro Galego
do Rio de Janeiro (1899-1942), com seu primeiro número publicado no ano de 1903, como forma de propagar
os anseios de parte dessa coletividade. O órgão de imprensa, de periodicidade semanal, reproduz os discursos
proferidos nas assembleias do Centro Galego, assim como reúne contos, artigos e anúncios que expressam o
desejo de projeção e visibilidade do grupo na sociedade carioca.  Pretende-se, nesta pesquisa introdutória,
realizar uma primeira análise de El Correo Gallego e registrar as principais preocupações dos imigrantes nas
páginas do periódico, como, por exemplo, a tentativa das lideranças étnicas de combater os estereótipos que
surgiram na sociedade carioca.

IMIGRAÇÃO  E  IDENTIDADE  NACIONAL:  OS  PORTUGUESES  COMO  IMIGRANTES
DESEJÁVEIS

Patricia Santos do Carmo
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de História -

Programa de Pós-Graduação em História - Curso De Mestrado Acadêmico
O trabalho tem por proposta analisar e entender o sentido da imigração, bem como as restrições e permissões
que orientaram a entrada de imigrantes no país no período do Estado Novo, em busca de uma identidade
nacional  e  da  formação  de  um povo e  um Estado/nação  também em processo  de  formação,  bem como
compreender o processo no qual os portugueses se tornaram imigrantes desejados e a ideologia que permeava
essa alteração em seu estatuto através da legislação imigratória. Tendo por hipótese central que a Era Vargas
foi responsável pelas mudanças legislativas e representativas sobre os portugueses, tendo a lusitanidade como
base da “brasilidade”.
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A SUBVERSÃO CRUZA O OCEANO: O DEBATE SOBRE A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA ENTRE 
OS ANARQUISTAS NA ESPANHA E NA ARGENTINA

Eduardo Augusto Souza Cunha
Mestrando no PPGHE-FFLCH/USP e bolsista FAPESP

Recentemente, os estudos transnacionais trouxeram importantes avanços para a historiografia. Levando em
consideração essa renovação metodológica, esse trabalho propõe-se a rediscutir um tema caro à historiografia
do  anarquismo  argentino:  o  debate  a  respeito  da  organização  política  entre  “organizadores”  e
“antiorganizadores”.  Propomos  trazer  à  tona  tal  debate  considerando  a  rede  transnacional  de  militância
anarquista,  na  qual  havia  uma intensa  circulação  de  militantes,  impressos  e  recursos  entre  libertários  de
diversos países. No nosso caso, trataremos apenas da relação existente entre Argentina e Espanha. Assim, a
adoção da perspectiva transnacional se aproxima da realidade histórica, dado à dinâmica internacionalista dos
seus agentes.
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Mesa B – Circulação de ideias, saberes e intelectuais na imigração

01 DE NOVEMBRO, SALA 704, 7º ANDAR

Coordenadores de mesa:

Profª Drª Karoline Carula (UNIVERSO/UERJ)

Prof. Dr. Marcelo Timotheo (UNIVERSO)

O INTELECTUAL NEGRO COMO PRODUTO DA DIÁSPORA
Alencar Rampelotto da Silva

PPGH-UFSM
João Heitor Silva Macedo

PPGH-UFSM

A presença do intelectual negro dentro do universo dos Estudos Culturais é uma realidade, que projeta uma
dimensão geográfica da produção do conhecimento oriunda de uma construção histórica recente que configura
novos lugares de fala que dialogam com um passado comum, a Diáspora. De outro lado, cria-se a partir deste
cenário uma rede de intelectuais que criam entre sim em uma perspectiva pós-colonial que reconhece uma
profunda influência  da  perspectiva  existencial  apresentada  por  Frantz  Fanon e  dinamizada  com a  lógica
diaspórica questionadora da modernidade apresentada por Paul Gilroy. Apresentam-se assim, dinâmicas de
reconhecimento do intelectual negro como produto diaspórico.

DOS FIGURAS SEÑERAS DEL PERIODISMO ESPAÑOL EN MÉXICO EN EL SIGLO XX: 
RICARDO DE ALCÁZAR (FLORISEL) Y DESIDERIO MARCOS”.

Alicia Gil Lázaro
Universidad de Sevilla

Esta ponencia pretende estudiar  la  relación  de la  prensa étnica y la  colonia  de inmigrantes  españoles en
México  en  el  primer  tercio  del  siglo  XX  a  partir  de  las  figuras  de  dos  importantes  periodistas  de  la
colectividad: Ricardo de Alcázar (Florisel) y Desiderio Marcos. Ambos vivieron en México acontecimientos
históricos fundantes como la revolución y la creación del Estado post revolucionario y los interpretaron a la
luz del grupo extranjero al que pertenecían. Sus miradas desde la prensa y la producción periodística propia
—a través de folletos, conferencias y escritos auto editados, esencialmente— nos permite evaluar el impacto
de tales acontecimientos en la colonia.

O BRASIL E O CHILE DE MARIA GRAHAM: ENTRE REBELIÕES E REVOLUÇÕES, 
PAISAGENS, REPRESENTAÇÕES E COTIDIANO, OS REGISTROS E NARRATIVAS DE UMA 
VIAJANTE INGLESA NA AMÉRICA DO SUL,1821-1823.

Denise Maria Couto Gomes Porto
Mestranda em História – PPGHB - Universidade Salgado de Oliveira.

No presente artigo, pretendemos investigar, as representações dos espaços geográfico, histórico e cultural,
presentes nos relatos dos Diário de uma Viagem ao Brasil (Graham,1990) e Diário de mi residência en Chile
(Graham, 1964), da viajante inglesa Maria Graham, no recorte temporal dos anos 1821 a 1823. Chegando ao
Brasil,  esteve em Pernambuco,  como parte  de uma longa viagem com destino ao Chile.  Testemunhou e
registrou  em  seus  diários  as  inquietudes  libertárias  das  independências  no  continente  Sul  Americano,
revelando nuances dos processos identitários do Brasil e do Chile matizados nos diálogos culturais interativos
estabelecidos por Maria Graham.
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LUIS JIMENES DE ASÚA NOS DOIS LADOS DO ATLÂNTICO – UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O
SABER JURÍDICO

Eduardo Manuel Val
Graduação em Direito – Universidade de Buenos Aires (1988), mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (1996) e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2006). Atualmente é Professor

Adjunto da Universidade Federal Fluminense, professor colaborador do Programa de Pós-graduação em Direito Constitucional
da UFF (PPGDC-UFF) e Chefe do Departamento de Direito Público (SDB-UFF) 

Wilson Tadeu de Carvalho Eccard
Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense – UFF, na linha de Teoria e História do Direito

Constitucional e Direito Constitucional Internacional e Comparado; Pesquisador do Laboratório de Estudos Interdisciplinares em
Direito Constitucional Latino Americano – LEICLA

A presente pesquisa pretende investigar o impacto e relevância da contribuição ao mundo das letras jurídicas
latino-americanas  do  jurista  espanhol  Luis  Jimenez  de  Asúa  (1889-1970).  Jimenez  de  Asúa  integrou  o
contingente  de  migrantes  espanhóis  que  procurou  refúgio  no  nosso  continente  ao  final  da  guerra  civil
espanhola (1936-1939). Especificamente pertence ao segmento de intelectuais e formadores de opinião com
forte representação política  que se estabeleceram deste  lado do atlântico e  reconstruíram suas carreiras  e
projetaram  seu  saber  e  conhecimento  em ambos  os  lados  do  oceano  atlântico.  Identificamos  a  rede  de
intelectuais em instituições em que Jimenez de Asúa, ex-presidente da República Espanhola, se inseriu e a
relevância de sua produção acadêmica.

CÁGADA: FICÇÃO E REALIDADE NA COLÔNIA JUDAICA DE QUATRO IRMÃOS.
Gláucia Elisa Zinani Rodrigues

Filiação Institucional: UPF- Universidade de Passo Fundo.

O presente artigo objetiva-se analisar a obra ficcional Cágada (ou a história de uma cidade ao passo de) a fim
de perceber a ficção e a realidade na Literatura na colônia judaica de Quatro Irmãos. Através de um cotejo da
obra ficcional Cágada de Gladstone Osório Mársico² com a obra histórica de Isabel Rosa Gritti³, Imigração
Judaica no Rio Grande do Sul: Jewish Colonization Association e a Colonização de Quatro Irmãos. 

DIÁLOGOS CINEMA E HISTÓRIA: MÚLTIPLOS OLHARES SOBRE A IMIGRAÇÃO NO 
BRASIL

Sylvia Nemer
UERJ-HISTÓRIA-LABIMI

O objetivo do presente trabalho é refletir sobre os processos de representação da temática da imigração no
Brasil em filmes brasileiros produzidos entre as décadas de 1970 e 2010. A metodologia aplicada à análise das
obras  leva  em conta  as  principais  correntes  cinematográficas  das  últimas  cinco  décadas  no  Brasil  e  os
processos históricos mais amplos (culturais,  políticos,  sociais, econômicos) em curso nos seus respectivos
contextos de produção. Tal abordagem possibilita uma ampla discussão sobre a relação entre ahistória nos
filmes e os filmes na história (Marc Ferro: Cinéma et Histoire) e aponta para o levantamento novas questões
acerca da história da imigração no Brasil entre o fim do século XIX e o início do século XXI.

OS DISSIDENTES DA REPÚBLICA: UMA ANÁLISE DA ELITE BRASILEIRA EXILADA EM 
PARIS

Thalita Moreira Barbosa
Mestranda Programa de Pós-Graduação em História UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – MG

A queda  da  monarquia  no  ano  de  1889  acarretou  o  deslocamento  de  um conjunto  de  famílias  da  elite
oitocentista  para a  Europa,  fosse por desgosto aos rumos que o país  tomava,  fosse por apreço a família
imperial. Com Paris como destino, a colônia brasileira que se estabeleceu no ultramar, levou consigo seus
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costumes, hábitos e relações. O foco deste trabalho é analisar os espaços de sociabilidade da colônia brasileira
estabelecida em Paris, entre os anos de 1889 e 1914, através do periódico francês Le Figaro.
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Mesa C – Século XIX e suas questões migratórias: imprensa, estudos de
escalas regionais e fontes para o estudo das migrações

01 DE NOVEMBRO, SALA 702, 7º ANDAR

Coordenadores: 
Profa. Dra. Vitoria Schettini (Universo)
Prof Dr. Maria Teresa Toríbio (UERJ)

PRESENÇA RUSSA NO BRASIL: CAMPINA DAS MISSÕES – RGS 
IMIGRAÇÃO – RESISTÊNCIA E PERMANÊNCIAS CULTURAIS 

Profª  Drª Maria Teresa Toribio Brittes Lemos
Universidade do Estado do Rio de Janeiro /UERJ

A presente comunicação refere-se aos fenômenos de mobilidade econômica internacional da mão de obra e
exílio  político,  uma das  questões  indicadas  para  debate.  Aborda  problemas  fundamentais  sobre  presença
eslava no Brasil, destacando aspectos pertinentes à atuação desses imigrantes, participação nos movimentos
políticos especialmente nas relações Brasil-Argentina, através das Associações e Institutos russos. Desde o
final do século XIX há registros de entrada de imigrantes russos no Império, atraídos pela propaganda do
governo brasileiro. Em 1878, camponeses ucranianos desembarcaram no Paraná. Outras ondas migratórias se
seguiram com exilados políticos, após a Revolução de 1905, além de religiosos ortodoxos perseguidos pela
Igreja.

BURGOS AGRÍCOLAS E A PEQUENA PROPRIEDADE NOS JORNAIS DO SÉCULO XIX.
George Vidipó

Mestre em História. (Seeduc-RJ)

A proposta para implantação sistemática da pequena propriedade estava presente nos programas de governos
dos Presidentes  dos Gabinetes do Império,  nos discursos no Parlamento,  nas propostas do Imperador,  na
defesa de parte dos lavradores, nas sociedades que defendiam imigração e nos jornais do século XIX. Este
artigo estuda dois jornais, Gazeta de Notícias e O Paiz, em duas propostas privadas de instalação de pequenas
propriedades para imigrantes e nacionais nos anos de 1888 e 1889. Observa-se uma variação de tratamento
nos periódicos sobre o tema de acordo com a proposta editorial e a ideologia política.

FAMÍLIA E COMPADRIO ESCRAVO NA IMPERIAL FAZENDA DE SANTA CRUZ (1822-1850).
João Batista Correa

UNIVERSO

A Imperial Fazenda de Santa Cruz no decorrer do século XIX possuiu no seu interior uma grande escravaria,
que tinha a  finalidade  de atender  as  necessidades  dos  trabalhos  públicos  na  cidade  do Rio  de Janeiro e
arredores. Temos por objetivo neste texto fazer uma análise sobre os padrinhos preferenciais dos escravos da
fazenda, buscando dimensionar qual o real significado dos laços de sociabilidades dentro da escravaria da
Imperial Fazenda de Santa Cruz. Para esta análise utilizaremos os registros de batismo do período de 1822 a
1856 e os jornais da época. 

HIGIENISMO E IMIGRAÇÃO – FONTES PARA INVESTIGAÇÃO DA HISTÓRIA DE 
LEOPOLDINA, NA ZONA DA MATA MINEIRA, ENTRE O FINAL DO SÉCULO XIX E AS 
PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX

Rodolfo Alves Pereira
Mestrando dUNIVERSO; Professor de História da SEE-MG e SEEDUC-RJ

A higiene adquiriu status de ciência no século XIX, subvencionando as reformas urbanas e sanitárias pelas
quais a Europa passou nesse período. Em nosso artigo, iremos demonstrar como se deu a implantação de tais
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ideias no Brasil e como elas se relacionavam com a política de incentivo à imigração, sobretudo a europeia, e
com o desenvolvimento do capitalismo. Por fim, tomaremos o caso de Leopoldina, cidade da Mata mineira,
para examinar os impactos da campanha do saneamento, que foi efetivada no final da primeira década do
século XX, visando, dentre outros, inserir braços europeus para atender às demandas locais.

ENTRADA DE ESTRANGEIROS NA ZONA DA MATA MINEIRA: SÃO PAULO DO MURIAHÉ 
EM FINAIS DO SÉCULO XIX

Vitória Schettini de Andrade
Professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira

É notório nas últimas décadas do século XIX um aumento expressivo dos fluxos migratórios que chegavam na
Zona da Mata mineira. Portugueses, espanhóis, franceses, dentre outros, se destacavam neste cenário. Porém,
nada comparado ao número de italianos que dão entrada na Hospedaria Horta Barbosa, em Juiz de Fora e que
se espalha pela região. A fim de analisar este perfil populacional que se adentra para o interior da Zona da
Mata  mineira,  mais  precisamente  São Paulo  do Muriahé,  estaremos  fazendo  uma análise  da  origem dos
imigrantes  que  são  recenseados  em  1872  e  logo  a  seguir  apresentaremos  algumas  características  do
contingente populacional italiano que chega à cidade, entre os anos de 1888 e 1889. Esperamos contribuir
com o estudo sobre a imigração ocorrida na região no período recortado.

“DE QUE SERVE UM BRASILEIRO?” IDAS E VINDAS DE TRABALHADORES ENTRE O 
BRASIL E O MARROCOS NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX.

Lucas de Mattos Moura Fernandes
mestrando no Programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do rio de Janeiro (PPGHIS-UFRJ).

Este trabalho tem por objetivo expor os resultados iniciais sobre nossa análise dos fundos documentais do
Arquivo Histórico do Itamaraty, recolhidos do consulado-geral do Brasil em Tânger. Nosso foco sobre esta
documentação, que a restringe à segunda metade do século XIX, compreende uma coleção de documentos
censitários,  correspondências  oficiais  e  pessoais,  relatórios  e  periódicos  que  registram  a  conjuntura
marroquina no período. A comunidade brasileira presente no Marrocos neste período é apresentada nestas
fontes  como composta majoritariamente  por  famílias  de comerciantes,  originárias  da própria  comunidade
judaica marroquina. Como a trajetória destes migrantes pode esclarecer a formação da comunidade brasileira
no Marrocos?

NAS PÁGINAS DA SECULARIZAÇÃO: IMPRENSA, RELIGIÃO E POLÍTICA NO BRASIL 
IMPERIAL (1850-1888)

Rafaela de Albuquerque Silva
PPGH-UERJ

A presente pesquisa intenta realizar um esforço analítico em direção às noções de secularização e laicidade na
produção impressa – como periódicos, livros e panfletos – em circulação entre Rio de Janeiro, Lisboa e Paris
na segunda metade do oitocentos. De tal modo, o presente trabalho dedica-se a avaliar o papel desempenhado
por periódicos franceses e portugueses – a exemplo dos periódicos Gazeta Luzitana, A Gazeta de Notícias,
Courrier du Brésil, problematizando a importância de movimentos imigratórios, a avaliação suas experiências
cotidianas e contribuições ao debate público, bem como o estabelecimento de redes de sociabilidades com
jornalistas brasileiros.
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Mesa E – Migrações forçadas e direitos humanos 
01 DE NOVEMBRO, SALA 703, 7º ANDAR

Coordenadores:
Prof. Dr. Jeancezar Ditzz (Unilasalle)
Prof. Dr. Rafael Pinheiro (Instituto Federal de Sergipe)

A EXCLUSÃO AO REFÚGIO NO DIREITO PENAL INTERNACIONAL
Jeancezar Ditzz de Souza Ribeiro

USP; Unilasalle/RJ e Ucam/RJ

O refugiado é o indivíduo que devido a fundados temores de perseguição, por motivos diversos, é obrigado a
deixar seu país de origem, mesmo não tendo nacionalidade. A proposta é discorrer sobre as limitações ao
reconhecimento  de refugiado no Direito  Internacional  pela  exclusão  do benefício  às pessoas que tenham
cometido crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, crime hediondo ou tenha participado de
atos terroristas ou tráfico de drogas. Também são excluídos os sejam considerados culpados de atos contrários
aos fins e princípios das Nações Unidas (ONU). Procura-se discutir tais limitações à luz da teoria crítica dos
Direitos Humanos.

MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS: UMA CRÍTICA À CRIMINALIZAÇÃO DO MIGRANTE 
NO BRASIL

Denise Mercedes N. N. Lopes Salles
Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Petrópolis 

Pedro Lima Neto
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Petrópolis

Em 2016, de acordo com a ACNUR, 65 milhões de pessoas se deslocaram por conflitos e perseguição. Apesar
dos esforços legais, da adesão dos países aos princípios do regime internacional de Direitos Humanos e dos
Refugiados, observa-se dificuldade de assegurar na prática os princípios jurídicos aos migrantes forçados. O
clandestino  e  o  imigrante  ilegal,  ao  entrarem em território  estrangeiro  sem autorização,  são  condenados
antecipadamente, sem o devido processo legal, ficando impossibilitados de reivindicar quaisquer direitos. Este
trabalho analisa, assim, o descompasso entre as normas de Direitos Humanos que o Brasil adere e os dados de
criminalização dos migrantes no país. 

ENTRE A SEGURANÇA E O HUMANITARISMO: A PROBLEMÁTICA EM TORNO DO FLUXO 
DE HAITIANOS NO BRASIL

Ana Luiza Bravo e Paiva
Pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares (PPGCM/ECEME)

Ana Paula Moreira Rodrigues Leite
Drª em História Comparada. Pesquisadora do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra

Naval (Lsc/EGN)

Buscar-se-á  avaliar  se  o  discurso  governamental  brasileiro  em  prol  dos  refugiados  encontra-se  em
consonância com a prática, dado o recente influxo de haitianos que tentam ingressar no Brasil desde 2010. A
priori, serão apresentados os instrumentos jurídicos que conformam o sistema de refugiados brasileiro e a
maneira pela qual o Brasil adere o regime internacional de refúgio. Posteriormente,  será exposta a teoria
utilizada para sustentação das hipóteses aqui levantadas. Por último, será realizado um estudo de caso sobre o
fluxo de haitianos no Brasil com vistas a exemplificar o tipo de política adotada pelo governo brasileiro face
às pressões migratórias.
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A CRISE POLÍTICA NA VENEZUELA E A MIGRAÇÃO FORÇADA PARA O BRASIL (2016-2017)
Rafael Pinheiro Araujo

Instituto Federal de Sergipe

O primeiro semestre de 2017 foi marcado pela acentuação dos conflitos políticos entre o governo venezuelano
de Nicolás Maduro e os grupos opositores, liderados pela Mesa da Unidade Democrática (MUD). Embora os
embates entre esses dois grupos tenham sido constantes na história recente de nosso vizinho, inegavelmente
eles se ampliaram no corrente ano. Como parte desse processo, o Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (Acnur), divulgou que em torno de 52 mil venezuelanos solicitaram refúgios em outros países até
julho desse ano. O Brasil concentra o segundo maior número de solicitações, com aproximadamente 13 mil
pedidos. Debateremos nesse trabalho a recente crise política venezuelana. Buscaremos explicitar suas causas e
os possíveis impactos na América do Sul, buscando, com isso, avaliar a migração de venezuelanos para o
Brasil.

CIDADANIA AMPLIADA: DIREITOS POLÍTICOS DE ESTRANGEIROS NOS CASOS 
ARGENTINO, BRASILEIRO E EQUATORIANO

 Roger Lucas Correa Martins
IESP-UERJ

O trabalho busca analisar  a inclusão cidadã e a  participação política  de estrangeiros  na América do Sul,
comparando os casos argentino,  brasileiro e equatoriano. Partindo dos marcos normativos internacionais e
regionais, das legislações de cada um dos três países e da atuação institucional dos mesmos, é possível avaliar
e comparar os avanços dos três Estados sulamericanos em promover uma cidadania política que ultrapasse
limites  nacionais  e  uma  política  migratória  baseada  nos  direitos  humanos.  Palavras-chave:  Migrações,
Direitos Políticos, Cidadania, Política Migratória, América do Sul.
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