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RESUMO  

 

Diversos tipos de migração atingem vários estudantes universitários do Campus X, 
Universidade do Estado do Pará, município de Igarapé-Açu. O objetivo central deste 
estudo é entender as experiências e vivências de universitários e universitárias que 
tem sua lugaridade envolvida pela migração pendular neste contexto migratório, 
especificamente caracterizado por estudantes-migrantes que se deslocam 
diariamente do seu município de residência para Igarapé-Açu a fim de buscar 
formação acadêmica no Campus da UEPA. Utilizando-me de um método que se 
propôs fenomenológico, entrevistei quatro estudantes-migrantes para compreender 
como este fenômeno migratório aponta caminhos que indicam as implicações nas 
experiências e vivências nos lugares e deslugares (re) estruturados em meio ao 
trânsito constante. O deslocamento diário de pessoas que migram para estudar em 
outras cidades pela falta de oportunidades em suas cidades de origem ou 
residencial, representa toda uma nova lugaridade e deslugaridade de vivências e 
experiências que preencherão novas práticas espaço-existenciais, ritmos e rotinas 
diárias associadas a um contexto espacial de intensa transitoriedade que engendra 
uma vida-no-movimento. 
 
Palavras-chave: Migração Pendular – Lugares – Deslugares – Estudantes-
Migrantes. 
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ABSTRACT  

 

Various types of migration reach college students on Campus X, University of Pará, 
Igarapé-Açu. The central objective of this study is to understand the experiences and 
the to live of the college students that has its sense of place involved in commuting 
migration within this migratory context, specifically characterized by student-migrants 
moving daily from their municipality of residence for Igarapé-Açu to seek academic 
training on the Campus of UEPA. Using a method that I proposed phenomenological, 
I interviewed four students-migrants to understand how this migration phenomenon 
points out ways that indicate the implications on the experiences and the to live in 
places and placelessness (re) structured in the midst of constant traffic. The daily 
movement of people migrating to study in other cities the lack of opportunities in their 
home towns or residential, is a whole new sense of place and placelessness of 
experiences and the to live that fill new space-existential practices, daily rhythms and 
routines associated with a spatial context of intense transience that engenders a life-
in-motion. 
Key-words: Commuting Migration – Places – Placelessness – Student-
migrants. 
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INTRODUÇÃO 

Por que fazer um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre 

migração? Ora, porque sou um migrante! Um alguém que tem sua vida absolvida 

por um intenso (talvez impiedoso) ir-e-vir e, por isso mesmo, apaixonado por um 

fenômeno tão familiar e caro à minha existência. Desde o primeiro ano do curso que 

faço (2012), me debrucei em investigar as motivações que levam uma população a 

realizar deslocamentos de seu local de residência para outros locais, principalmente 

de uma cidade para outra.  

Descobri que as populações e os fenômenos que as levam ao ato de 

migrar de seu local de origem são objetos de diversos enfoques, inúmeros autores e 

diversas abordagens metodológicas que objetivam compreender os fluxos 

migracionais, a materialidade em que se encontram, as consequências e 

implicações em diferentes escalas, os símbolos e as transformações culturais que 

envolvem a figura do migrante. Ao adentrar ainda mais na análise sobre os 

movimentos migratórios, me deparei com aqueles que adquirem um cunho de fluxo 

migratório diário, em consequência, entre outras problemáticas, da precária 

estruturação do setor educacional, de trabalho, de lazer, etc.  

Para analisa-los, segundo autores como Heidemann (2004), Melchior 

(2011) e Jardim (2007), se faria necessário a observação da economia e das 

estruturas da sociedade local, como molas propulsoras de um dado fluxo migratório 

e as suas eventuais consequências nas configurações territoriais. Porém, queria 

algo a mais, para além deste arcabouço teórico amplamente discutido, certa 

presunção, admito, em querer inovar. Como diriam alguns por aí, “fuçando” na 

internet temáticas sobre migração, encontrei Dal Gallo (2010) apontando para a 

dimensão existencial do indivíduo e dos grupos sociais mobilizados, onde intensas 

implicações sobre a dimensão do simbólico e do identitário revelam um âmbito do 

fenômeno migratório que leva em conta, a experiência de agentes espaciais e seus 

diversos deslocamentos.   

Foi um encontro marcante com aquela autora, abrindo dimensões pouco 

discutidas em Geografia, mas que me marcarão para sempre: migração e 

fenomenologia. Decidi somar à discussão destas dimensões a pendularidade, e 

então, comecei a compreender que dentro do cenário de reestruturação das 
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relações ser-lugar por conta do movimento migratório, a palavra migração carrega 

consigo uma conotação que pode suscitar diversos sentimentos entre as pessoas 

que veem no abandono e retorno diário de suas residências, a possibilidade de 

enfrentamento de uma cotidianidade de limitações marcada pela falta de estrutura 

em seus municípios. 

A migração diária de pessoas que fazem do fluxo um fenômeno de 

acesso para estudar e /ou trabalhar pela falta de oportunidades em seus municípios 

de origem residencial, representa toda uma nova exteriorização e interiorização de 

simbolismos que preencherão novas práticas (culturais e sociais), ritmos e rotinas 

diárias associadas a um dado contexto espacial e afetivo. Estudantes e/ou 

trabalhadores que realizam a migração pendular trazem consigo a especificidade de 

não vivenciar uma cotidianidade marcada, ou por uma migração definitiva de seu 

local de origem, ou por um processo de permanência por longos períodos com 

retornos esporádicos para seu local de origem, mas, todo um processo que o faz 

experimentar diariamente seus lugares e lugares alheios. 

As discussões sobre essa espacialidade do migrante pendular envolvem 

e atingem o município de Igarapé-Açu, situado na mesorregião Nordeste Paraense1, 

no estado do Pará (TOBIAS, 2003, p. 32), onde há intenso movimento migratório 

estudantil devido à instalação do Campus X da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), o qual acolhe grande número de alunos dos mais variados municípios 

paraenses, conotando um símbolo da fluidez espacial das populações na região. 

Igarapé-Açu vem, então, se inserir em um contexto de nossa sociedade 

contemporânea classificada por Tuan (1980, p. 72) como marcada pela alta 

mobilidade, onde as impressões do migrante, mesmo que adquiram conotações de 

fugacidade e transitoriedade, não podem ser negligenciadas.  

                                                             
1 A Mesorregião Nordeste Paraense é formada pelos municípios de Abaetetuba, Acará, Augusto 

Correa, Aurora do Pará, Baião, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Cametá, Capanema, Capitão 

Poço, Colares, Concódia do Pará, Curuçá, Garrafão do Norte, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Ipixuna do 

Pará, Irituia, Limoeiro do Ajuru, Mãe do Rio, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Mocajuba, 

Moju, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Oeiras do Pará, Ourém, Peixe-Boi, Primavera, 

Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santa Maria do Pará, Santarém Novo, São Caetano de 

Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São João de 

Pirabas, São Miguel do Guamá, Tailândia, Terra Alta, Tomé-Açu, Tracuateua, Vigia e Viseu (IBGE, 

1990 apud TOBIAS, 2003). 
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A realidade migratória vivenciada por esse expressivo número de 

estudantes do Ensino Superior, moradores de diversos municípios de curta, média e 

longa distância em relação à Igarapé-Açu, gera uma teia de significados que formam 

e são formadas por novos “olhares” e experiências dentro dos parâmetros da vida 

cotidiana dos migrantes. O sentimento de buscar algo que exige a saída diária de 

sua residência, pode despertar no estudante perspectivas e sensações que vão de 

inserção no mercado de trabalho até a reconstrução de suas percepções sobre os 

lugares, os fenômenos e a vida. 

Por constituir-se em um fenômeno que atua na transformação e 

reconfiguração do espaço geográfico, entendi ser de fundamental importância a 

compreensão do processo de migração pendular existente particularmente nesta 

sub-região amazônica brasileira, primordialmente a partir das experiências 

migratórias dos estudantes que preenchem de significado, trajetórias que mobilizam 

seus transeuntes não apenas fisicamente: mobilizam experiências socioespaciais 

que impactam diferentes lugares, diferentes municípios, diferentes vivências. É vital 

compreendermos os elementos essenciais deste fenômeno migratório para 

pensarmos as experiências do migrante, chegando a considerações que rompam os 

simples reflexos materiais e apontem caminhos para enfrentamento das implicações 

nas experiências cotidianas dos estudantes, com seus riscos, sonhos e esperanças. 

Sobre esta migração vivida, Marandola Jr e Dal Gallo (2009, p. 3), 

explanam que: 

 

(...) migrar é sair do seu lugar, envolvendo processos de desterritorialização 
e reterritorialização, que não são necessariamente sucessivos nem 
ordenados. Que significa, para a constituição da identidade e do eu, o 
rompimento da ligação original ser-lugar-natal? Em termos ontológicos, há 
um abalo na segurança existencial e na identidade territorial que precisam 
ser compreendidos como elementos centrais do processo migratório. 

 
 

A pendularidade, porém, traz à tona a existência do migrante em um 

cenário no qual “sair do seu lugar” não é permanente e o “rompimento” se dá apenas 

por algumas horas do dia, o que não significa menor abalo nas relações entre 

indivíduos e lugares. Ao se deparar com vivências que anteriormente não faziam, ou 

efetivamente ainda não fazem parte de seu modo de vida, em um novo ambiente, as 

relações de inserção e pertencimento levam ao afloramento de sensações que 

revelam um misto entre estranhamento e reconhecimento com aquilo, que não era 
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“natural”, e, portanto, cotidiano, ocasionando o estabelecimento de novos sistemas 

de relacionamento em um determinado lugar. 

O fluxo migratório, o Campus Universitário, o município de Igarapé-Açu e 

a própria cidade de origem dos estudantes não é vivenciada e percebida de igual 

maneira pelos estudantes-migrantes, entre si e com relação ao residente e/ou 

“natural” igarapeaçuense. Estou ciente de que cada pessoa tem anseios de vida 

próprios, mas considero imprescindível conhecer os migrantes estudantis com os 

significados de suas lugaridades, tidas por Holzer (2013, p. 24) como expressões 

exatas das interações dialógicas entre lugares, trajetos íntimos do cotidiano e os 

indivíduos, que para esta pesquisa são enfocados como migrantes em movimento 

diário pela percepção de poderem (re) construir sua realidade, o seu viver, a sua 

espacialidade. 

A compreensão da lugaridade e deslugaridade migrante tem efetiva 

relevância neste contexto de intensa transitoriedade, visto que, na busca de melhor 

qualidade de vida, a pendularidade é um fenômeno comum e cotidiano entre 

inúmeras cidades paraenses atingidas, por uma ínfima e desigual distribuição de 

equipamentos públicos na área da educação. Há escassez de estudos que se 

proponham a compreender a relação ser-lugar na perspectiva da vivência de 

estudantes-pendulares, representando um “vazio” na produção geográfica que 

poderia revelar caminhos para pensar políticas mais efetivas para lidar com a perda 

de caráter de lugar, de identificação e intimidade de migrantes com o município de 

origem devido o ir-e-vir diário. 

A partir do núcleo universitário da UEPA, Igarapé-Açu cria todo um 

sistema social sobre o acesso ao Ensino Superior em uma sub-região marcada pela 

falta de infraestrutura educacional, representando distintas significações para os 

mais variados tipos de migrantes. Para migrantes que empreendem a 

pendularidade, as dimensões simbólicas dos lugares se desorganizam e 

reorganizam formando uma vida diária dentro de um constante fluxo, novos 

sentimentos sobre o seu lugar, constituindo uma nova maneira de experimentar o 

mundo que pode criar uma rede de lugares e deslugares que refazem as 

experiências e vivências.   
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Neste fenômeno migracional, processos de modernização e flexibilização 

do mercado de trabalho se manifestam “no olhar” de grandes contingentes 

populacionais como verdadeiros propulsores para os mais diversos tipos de 

rearranjos em seus modos de vida, percebidos e vividos nos lugares por laços 

culturais, tradicionais e familiares. O desejo pela obtenção de renda com certa 

estabilidade financeira a cada mês, semana, etc., gera a sensação de que 

abandonar a casa, a família, a identidade construída com os lugares em seu 

município, por longos períodos durante o dia, pode ser um sacrifício que resulte em 

mais benefícios que malefícios. 

Estes anseios também envolvem estudantes-migrantes, chamando 

particularmente atenção para esta pesquisa, a constatação do fluxo migratório diário 

de universitários e universitárias rumo à Igarapé-Açu, inseridos dentro desse 

contexto não apenas de trabalho e estabilidade financeira, mas pautado também em 

anseios, sonhos, desejos e esperanças pessoais, familiares e sociais. Constatada 

esta dada realidade, parto para uma indagação que irá, de modo geral, nortear o 

horizonte deste trabalho: como é a experiência de transformação espacial do 

migrante em uma vivência cotidianamente marcada pela transitoriedade? 

Para alcançar respostas a esta problemática, traço como objetivo geral: 

compreender as experiências e vivências do estudante-migrante universitário, 

mobilizadas na construção do lugar, em sua dinâmica pendular diária para o 

município de Igarapé-Açu. 

Estas experiências da migração podem levar à rupturas entre o 

conhecimento e o significado sociocultural que estudantes carregam consigo, seja 

como grupo ou como indivíduo. Estar diariamente vivenciando experiências no 

município de origem e no município de estudos é um fenômeno que implica 

reestruturação nos lugares vividos, implementando percepções constituídas por 

conta de uma vida em intenso movimento, que podem gerar no migrante um 

processo de criação de novos lugares onde se reconheça, mas pode levar também, 

ao afloramento de sensações de estranhamento2, ruptura, deslocamentos do sentido 

                                                             
2
 Uma breve pesquisa me revelou vários conceitos de “estranhamento”, entre os quais, o de Hegel, 

apontado por Barbosa (2010, p. 49), e o de Victor Chklóvski, discutido por Vaz (2015). Para esta 
pesquisa, porém, corroboro e me atenho à proposição de Koneski (2007, p. 15) quando afirma: 
“chamaremos de estranhamento [grifo da autora], essa sensação de que se prefere falar de um lugar 
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do migrar, estar, etc, o que nos coloca questões mais especificas a serem 

respondidas:  

Quais elementos da dinâmica vivida por estudantes-migrantes são 

geograficamente relevantes para entender as experiências pendulares em Igarapé-

Açu? De que forma as essências da constante transitoriedade reveladas pelo 

migrante pendular, influirão na experiência da (re)construção ou (des)agregação dos 

lugares nos espaços de trânsito/enraizamento? Como migrantes lidam com as 

metamorfoses de seu lugar de existência e identidade, onde possuem uma 

residência, mas precisam abandonar diariamente para migrar para o Campus em 

Igarapé-Açu? 

Para melhor desenvolver a pesquisa, a fim de vislumbrar eventuais 

respostas sobre o quadro migratório dado, os objetivos específicos visarão: 

 Contextualizar os espaços de transitoriedade e enraizamento dos 

estudantes; 

 Relacionar a experiência do estudante-migrante com os espaços de 

chegada-partida-chegada pendular em Igarapé-Açu; 

 Interpretar a experiência dos estudantes-migrantes nos seus espaços 

de trânsito/enraizamento; 

 Sintetizar o fenômeno espacial da migração pendular de estudantes a 

partir do “olhar” das pessoas que o vivem. 

 

Para uma melhor apreensão da temática proposta de pesquisa, utilizei 

uma metodologia que pudesse levar à compreensão com abordagem qualitativa, 

julgando necessário antes de qualquer procedimento, consultas bibliográficas em 

livros, artigos e sites da internet, onde além de embasamento teórico-metodológico 

foi buscado dados do quadro populacional e educacional da região que abrange 

Igarapé-Açu. Foram consultadas também fontes secundárias disponibilizadas em 

documentos oficiais da administração do Campus X - UEPA de Igarapé-Açu, para 

uma ênfase na escala local da Instituição.  

                                                                                                                                                                                              
que está além ou à margem do mundo (...) a experiência como relação com o desconhecido, com o 
que há de „absolutamente Outro‟, que se traduz no estranhamento e na interrogação sobre o limite”.  
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Tais dados recolhidos, porém, nesta pesquisa, não tiveram pretensão 

alguma de enfocar na construção de tabelas quantificando a migração universitária 

para Igarapé-Açu, sendo apenas usadas para mostrar a intensidade da migração e a 

comprovação que a maioria dos estudantes do Campus não são residentes e/ou 

“naturais” de Igarapé-Açu, denotando a relevância de enfocar tal fenômeno na 

região. 

A partir das leituras, percebi que era possível desenvolver na pesquisa 

uma compreensão da migração em uma perspectiva fenomenológica, tendo claro 

que todo trabalho científico é um empreendimento coletivo, porém, a reunião 

singular do que diz a coletividade sobre o tema ora proposto foi realizada por mim – 

sendo o meu interpretar, a minha intuição e o meu foco que servirá de guia do 

estudo, obrigando-me a assumir uma posição fenomenológica de primeira pessoa 

do singular na escrita, posição de imensa responsabilidade numa singularidade 

concreta (NASCIMENTO, 2015, p. 8). 

Comecei, então, a ser guiado pela busca da essência da Geograficidade 

do espaço vivido, entendida como:  

uma geografia em ato, uma vontade intrépida de correr o mundo (...). 
Conhecer o desconhecido, atingir o inacessível, a inquietude geográfica 
precede e sustenta a ciência objetiva. Amor ao solo natal ou busca por 
novos ambientes, uma relação concreta liga o homem à Terra (...) 
questionando a geografia na perspectiva do próprio geógrafo ou, mais 
simplesmente, do homem interessado no mundo circundante (DARDEL, 
2011, p. 1-2). 

 

Nesta pesquisa, tomei este conceito para partir em busca de uma 

geografização da migração vivida nas relações entre migrantes, seu solo natal, 

novos ambientes e o mundo circundante. Para tanto, o próximo passo foi delimitar 

as investigações da pesquisa em estudantes que realizam a migração pendular de 

seus municípios de origem residencial rumo à Igarapé-Açu, considerando 

juntamente com Merleau-Ponty (1999, p. 149), que visualizamos melhor o ser 

habitando no espaço a partir do seu movimento “porque o movimento não se 

contenta em submeter-se ao espaço e ao tempo, ele os assume ativamente, retoma-

os em sua significação original”.  
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Para conseguir chegar o mais próximo possível do entendimento dos 

migrantes universitários sobre suas experiências e vivências migracionais a partir 

deles mesmos, elegi entrevistas abertas ou em profundidade com estudantes que 

vivem diariamente em trânsito para a UEPA de Igarapé-Açu. Na verdade, para além 

do termo “entrevista”, melhor seria falar de conversas com finalidade, classificadas 

como abertas ou em profundidade porque foram norteadas pela definição de Minayo 

(2009, p. 64), que as expõe como aquelas “em que o informante é convidado a falar 

livremente sobre um tema e as perguntas do investigador, quando são feitas, 

buscam dar mais profundidade às reflexões”.  

Para seguir tal formulação, tentei, como investigador, me limitar o máximo 

possível a fazer perguntas apenas para iniciar o diálogo com os/as estudantes, 

prosseguir as conversas quando as entrevistas esgotavam certos assuntos e 

aprofundar outros questionamentos surgidos durante a fala de entrevistados e 

entrevistadas. O fato de estudar no Campus me ajudou a encontrar, contatar e ter 

certa confiabilidade com estudantes-migrantes da UEPA de Igarapé-Açu, a ponto de 

permitirem que nossas conversas transcorressem em suas residências, nos seus 

municípios de origem, com disponibilização de tempo o suficiente para não ocorrer 

retorno em nenhuma das conversas, um período que compreendeu do mês de 

dezembro de 2014 a fevereiro de 2015.  

Após acerto prévio, fui autorizado a gravar as conversas com um aparelho 

de celular, embora tenha me comprometido em ocultar o nome das universitárias e 

universitários que têm suas falas expostas nesta pesquisa, para eventual proteção 

contra quaisquer tipos de constrangimentos, já pensando na futura apresentação 

pública desta justamente no Campus onde todos nós estudamos. Foram conversas 

com quatro estudantes-migrantes dos cursos de Geografia e Pedagogia envolvidos 

cotidianamente no fluxo migratório das cidades de Santa Isabel do Pará, Maracanã, 

São Francisco do Pará e Castanhal, um migrante por município, acompanhando por 

meio das suas narrativas suas trajetórias para o supracitado estabelecimento de 

Ensino Superior. 

Importante ressaltar que pelo fato de seguir uma técnica de entrevista 

feita em estilo aberto, apenas tinha como um roteiro, se assim posso dizer, um 

direcionamento durante as conversas que girou em torno de três grandes eixos 
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temáticos: 1) - percepções sobre a cidade de origem do migrante; 2) - percepções 

sobre Igarapé-Açu/Campus X; 3) - percepções dentro dos transportes. Porém, 

mesmo este direcionamento não foi algo tão rígido dentro desta estrutura, pois os 

diálogos com os estudantes-migrantes, às vezes, retomavam um tema dentro de 

outro eixo, ou compreendendo outros tipos de questões, e não seria cabível 

interrompe-los. 

Para uma melhor compreensão do viés do método que se propõe 

fenomenológico, os quatro diálogos se mostraram suficientes, pois procurei 

investigar a migração pendular estudantil sem perder de vista que estava realizando 

uma generalização no contexto e não a do contexto, possível porque a utilização de 

entrevistas numa perspectiva humanística/cultural em Geografia:  

(...) permitem que a partir da narrativa da pessoa reconstituamos sua 
trajetória de vida: os lugares em que viveu, suas experiências topofóbicas e 
topofílicas, percepções e sentimentos etc. A história migratória serve de fio 
condutor da biografia da pessoa no espaço e no tempo. (...) A entrevista (...) 
toma o caráter de conversa: ato recíproco e contínuo que pressupõe uma 
disposição diferente do pesquisador diante de seu informante. (...) Uma 
conversa tem a vantagem de permitir esses laços, já que a diretriz do 
conhecer supera a determinação de uma lista de perguntas (MARANDOLA 
JR, 2008, p. 110). 

 

Por isso, mais que formular qualquer tipo de generalização sobre 

estudantes-migrantes de Igarapé-Açu, o vital para a metodologia desta pesquisa foi 

conhecer suas narrativas para ter um aporte interpretativo do fenômeno geográfico 

constituído pelo ato de migrar diariamente para Igarapé-Açu. Oliveira e Cunha 

(2008, p.8) afirmam que a fenomenologia precisa alcançar a manifestação da 

experiência na consciência de quem experimenta o fenômeno, sobre o qual a 

linguagem é importante aporte para que entendamos os significados que as pessoas 

atribuem à sua vivência. 

Realizadas as conversas com as quatro estudantes-migrantes, solicitei 

que registrassem também um dia de migração a partir de seus “olhares” como 

pessoas em constante trânsito, por meio de fotos de celular, a fim de descobrir que 

imagens emergiriam como interessantes, importantes e marcantes para os tais, nos 

locais e lugares em trânsito. Entretanto, não foi possível trazer neste trabalho as 

fotos, devido problemas, por parte dos entrevistados, em realiza-las em tempo 

suficiente para serem apresentadas. 
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Finalizadas as entrevistas, passei a me debruçar em interpretar, a partir 

da fenomenologia, a migração vivenciada pelos estudantes-migrantes, valorizando 

alguns aspectos: a) intencionalidade dos indivíduos na sua relação com os lugares; 

b) a intersubjetividade que aproxima os diferentes migrantes; c) as repercussões na 

experiência espacial e nos lugares - tanto os de origem como o de chegada, no 

caso, o Campus; d) as representações de mundo que este deslocamento cria no 

migrante. 

Para melhor explorar estes aspectos, optei pelo que Hiratsuka (2003, p. 

72) coloca como análise ideográfica, explicitando na forma de quadros as 

essências a partir das entrevistas realizadas, com ajuda de dicionários de língua 

portuguesa, as palavras-chaves e os seus significados para demonstrar como a fala 

tem um sentido que pode ser comunicado, expandido para além do discurso de 

entrevistados e entrevistadas. Esta metodologia ajudou a pesquisa a se aprofundar 

no entendimento dos indivíduos migrantes no que se refere às trajetórias que 

envolvem as origens, destinos e fluxos diários na migração pendular, aludindo à 

pendularidade e como esta é significada pelos migrantes - sua cidade natal, a saída, 

a travessia, a chegada, a vivência por significativas porções de tempo em Igarapé-

Açu.  

Posto essas considerações, a interpretação fenomenológica partiu dos 

“olhares” migracionais dos estudantes que fazem diariamente o movimento pendular 

de suas residências para o Campus da UEPA de Igarapé-Açu, pois foram as suas 

percepções que nortearam os resultados da pesquisa, identificando neste percurso, 

primordialmente os núcleos significantes, ou seja, como a intencionalidade dos 

indivíduos se revelou, a partir de que temas ou falas centrais por meio das 

conversas. Em seguida, como tais núcleos significantes se associaram com o que 

geralmente conhecemos sobre eles, termos que objetivei com significados 

encontrados em dicionários. 

Por fim, foi realizada a redução eidética: discriminei o que foi ficando de 

mais essencial tematicamente nas falas, trabalhando com o que aproximava as 

mesmas, mas também levando em consideração atribuições de cada uma pelo 

sentido único que possuem e possíveis aproximações intersubjetivas das 

estudantes-migrantes para, desse modo, realizar interpretações que considerei 
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relevantes, fazendo correlações, interligações, com geógrafos, “geografias” e outras 

áreas da ciência que discutem o tema. Todo este empenho metodológico se fez 

necessário para alcançar o cerne dos objetivos formulados e minha intencionalidade 

interpretativa como pesquisador, onde busquei compreender as dimensões 

existenciais que se manifestam nas vivências dos agentes envolvidos na migração 

estudantil para o Campus X em sua geograficidade constituinte. 

Para melhor discutir toda esta proposta de pesquisa, estruturei este 

Trabalho de Conclusão de Curso em três seções, sendo que: 

Na primeira seção intitulada “CONTEXTO ESPACIAL DA PESQUISA: 

MUNDO-NO-SER”, vou contextualizar inicialmente a região onde Igarapé-Açu se 

insere e processos que a cercam, visto que, o Campus universitário da UEPA se 

insere e tem sua existência envolvida em uma dinâmica espacial/migratória local, 

trazendo alguns dados e informações pertinentes acerca de Igarapé-Açu e a UEPA 

instalada no município. Em seguida, focalizei as definições que podem dialogar e/ou 

inspirar diretamente nossa pesquisa, concernentes primordialmente às explanações 

feitas na Geografia, com abordagens que podem ora convergir, ora divergir devido 

diversos entendimentos que os fluxos migratórios suscitam nos mais diversos 

campos da ciência, já direcionando para a discussão de lugares e deslugares na 

migração pendular. 

Na segunda seção, “SER-NO-MUNDO: O MIGRANTE ESTUDANTIL E 

SUA ESPACIALIDADE”, vou expor “olhares” construídos pelos estudantes-migrantes 

diariamente para discutir os reflexos na sua espacialidade, utilizando uma 

perspectiva fenomenológica pautada na análise ideográfica, construindo quadros 

que contém a experiência de estudantes que fazem uso da migração pendular para 

chegar ao local de estudo. Demonstrarei por meio da construção de quadros 

organizados por falas/discursos, a relevância de tomarmos em um primeiro momento 

o entender dos estudantes-migrantes da maneira como são relatados, ligando à 

termos encontrados em dicionários e à interpretações parciais para alcançar o cerne 

das percepções de migrantes pendulares em sua dimensões espaço-existenciais. 

Na terceira seção, que denominei “O FENÔMENO GEOGRÁFICO DA 

MIGRAÇÃO ESTUDANTIL EM IGARAPÉ-AÇU: ELEMENOS ESSENCIAIS DA 

PENDULARIDADE”, vou interpretar e sintetizar mais incisivamente as 
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compreensões dos estudantes-migrantes como pessoas que trazem consigo um 

espaço marcado por vivências e experiências que resvalam e impregnam seus 

municípios de origem e a mobilidade diária rumo à Igarapé-Açu. Discutirei criação e 

abandono de lugaridades e deslugaridade ante cenários de passagem construídos 

sobre uma verdadeira instabilidade nos lugares que, a partir da experiência dos 

estudantes-migrantes, gera metamorfoses na experiência diária que tem por meta 

estudar e cria percepções que constroem uma vida-no-movimento. 

As considerações finais pretendem explicitar tais questões e tais limites, 

apontar para determinadas posições políticas e interdisciplinares e caminhos de 

pesquisas ainda pouco explorados, no caso desta pesquisa, uma migração pendular 

que surge primariamente como a possibilidade para alcançar uma formação 

acadêmica, mas acaba por metamorfosear a lugaridade de estudantes-migrantes. O 

Campus de Igarapé-Açu gera uma teia de significados que o colocam como ponto 

de referência, em um novo modo de viver a cotidianidade marcada por constante 

ausências e presenças, abandono e retorno diário, em um contexto maior que 

necessita ser pensado por um viés de reinvindicação por um melhor acesso ao 

espaço universitário. 
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1. CONTEXTO ESPACIAL DA PESQUISA: MUNDO-NO-SER  

Nesta primeira seção, me atentei em construir uma contextualização 

sobre Igarapé-Açu e região, já colocando algumas questões sobre os processos 

migratórios que atingem esta porção do espaço paraense, usando cartografia 

simples para localização da cidade no Estado e na região em que se encontra, os 

municípios de onde migram os estudantes, e também expondo tabelas para melhor 

representar os aspectos migratórios e estudantis da UEPA. Depois, entrei na 

discussão sobre diferentes abordagens em relação ao processo migratório, sem, no 

entanto, deixar de apontar os encaminhamentos que me levaram à escolha sobre a 

abordagem e a metodologia utilizadas no trabalho, que primaram pelas tentativas 

em responder aspectos intimamente relacionados com questões sobre lugares-

deslugares na migração estudantil. 

1.1. IGARAPÉ-AÇU E O CAMPUS DA UEPA EM UM CONTEXTO REGIONAL 

Ao observamos os movimentos populacionais que seguem em direção ao 

Campus da UEPA, temos uma gama de agentes que atuam sobre essa sub-região 

amazônica, em grande parte pessoas que buscam em outras cidades condições 

para a satisfação de necessidades colocadas como vitais. Pessoas visualizadas 

muitas vezes como meras integrantes do mercado de trabalho, ou mesmo 

aspirantes a ele, os quais Haesbaert (2008, p. 413) propõe como deslocados 

involuntários, forçados ao movimento, envolvidos de maneira intrínseca à 

insegurança e imprevisibilidade, mas que também carregam consigo a produção de 

espaços múltiplos onde “funcionalidade”, cultura, desejos e vivências promovem 

encontros/choques de individualidades, de grupos socioespaciais e de novas 

lugaridades que se espraiam em municípios de todos os tamanhos. 

Dentre estes contingentes populacionais, estão estudantes universitários 

envolvidos por percepções espaciais que agora, irão se confrontar com todo um 

sistema simbólico que se ergue devido ao intenso trânsito para o Campus da UEPA 

em Igarapé-Açu, ausências e presenças que caracterizarão o migrante estudantil 

diariamente. Porém, antes de adentrar especificamente em tais significados a partir 

do entender de estudantes, julguei necessária uma contextualização da região, de 

Igarapé-Açu e os processos que as cercam, visto que, o Campus universitário da 
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cidade se insere e tem sua existência transcorrida em uma conjuntura que 

caracteriza uma dinâmica local, estadual e nacional. 

Segundo Tobias (2003, p. 44), a dinâmica paraense segue o mesmo perfil 

migracional do restante das Unidades Federativas do País, onde se verifica a 

migração intraestadual como mais predominante. A migração intraestadual é 

colocada por este autor como aquela que se reflete nos deslocamentos migratórios 

no interior do território dos Estados, no caso, o território paraense. As unidades 

espaciais estudadas como alvo principal nesta conjuntura são as mesorregiões3, 

sobre as quais o autor afirma ainda, que o setor de serviços promove maior parte 

das migrações intermesorregionais. 

Como esta pesquisa envolve cidades da Mesorregião Nordeste Paraense 

e Mesorregião Metropolitana de Belém4 (Mapa 01), chama a atenção que dados 

coletados por Tobias (2003, p. 42), entre 1981-1991, já davam conta que os maiores 

fluxos populacionais da Mesorregião Metropolitana de Belém ocorreram justamente 

com a Mesorregião Nordeste Paraense, em função principalmente da rede de 

transportes, que com o passar das décadas possibilitou uma maior interligação entre 

praticamente todas as sedes municipais dessas mesorregiões por rodovias 

asfaltadas, sendo estas, atualmente as principais vias de escoamento de produtos e 

pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 “Entende-se por mesorregião uma área individualizada, em uma Unidade da Federação, que 

apresenta formas de organização do espaço geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o 
processo social, como determinante, o quadro natural, como condicionante e, a rede de comunicação 
e de lugares, como elemento de articulação social” (IBGE, 1990 apud TOBIAS, 2003, p. 7). 

4
 A Mesorregião Metropolitana de Belém é formada pelos municípios de Ananindeua, Barcarena, 

Belém, Benevides, Bujarú, Castanhal, Inhangapi, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do 
Pará e Santo Antonio do Tauá (IBGE, 1990 apud TOBIAS, 2003). 
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Mapa 01: Mapa das mesorregiões do Estado do Pará. 

 
 

Fonte: Leonardo Santos (2015). 

 

Em se tratando especificamente do município onde se localiza o Campus 

da UEPA, Igarapé-Açu está localizado na Mesorregião Nordeste Paraense e se 

insere em uma dinâmica a qual Trindade Jr. e Ribeiro (2009, p. 339) explicitam que 

antigos núcleos que outrora desempenharam atividades importantes, podem 

assumir o papel de centros sub-regionais e mesmo a condição de cidades médias. 

Se seguirmos as variáveis propostas por Miranda e Rodrigues (2009, p. 312) para 

taxarmos uma cidade como centro sub-regional a partir da rede bancária, serviços 

de transporte e rodovias de acesso, por exemplo, perceberemos que se Igarapé-Açu 

ainda não alcança tal posto, se aproxima de tal status por concentrar uma crescente 

expansão das variáveis supracitadas em relação a outros municípios ao seu 

derredor, inclusive por oferecer uma universidade pública. 

Em números, Igarapé-Açu contou com aproximadamente 19.489 

(dezenove mil quatrocentos e oitenta e nove) habitantes no ano de 2000 

aumentando para 21.207 (vinte e um mil duzentos e sete) domiciliados em 2010 
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(BRASIL, 2015a). Além da sede municipal, o município possui 43 (quarenta e três) 

colônias agrícolas interligadas à sede. Essas colônias possuíam 12.911 (doze mil 

novecentos e onze) habitantes em 2000, obtendo um crescimento para a margem de 

14.680 (quatorze mil seiscentos e oitenta) pessoas em 2010 (BRASIL, 2015a). 

Os números, porém, não conseguem substituir ou mesmo mensurar um 

“olhar” mais sensibilizado para o município: é possível “sentir” que o espaço 

geográfico dele em geral ainda nos transmite um misto de sensações que remetem 

à ruralidade e expansão urbana, onde as casas em sua maior parte se caracterizam 

como de alvenaria, dispondo-se muito próximas umas das outras e, comumente, 

possuindo extensões ou mesmo reduzidas áreas com diversas culturas agrícolas, 

comércios de médio e pequeno porte, caracterizando uma renda familiar municipal 

diversificada.  

As colônias agrícolas espalhadas às margens das rodovias que dão 

acesso à Sede Municipal completam um cenário que traz consigo tons de uma 

aquarela citadina onde é possível encontrar frutas, verduras e legumes que 

acabaram de ser colhidos em uma pequena ou média propriedade familiar. Produtos 

vendidos com todo seu frescor, com típicas “técnicas de venda” do vendedor 

amazônico nas feiras e calçadas, na frente de uma grande rede bancária com 

correspondentes no mundo inteiro, ou de uma loja que venda aparelhos eletrônicos 

de última geração que interconecta os consumidores com as últimas tendências 

tecnológicas, ou na frente de um terminal de vans e/ou ônibus que podem ser o 

meio para transportar o igarapeaçuense ás mais diferenciadas localidades do 

mundo, isto é, a ponta de uma rede que pode transportar o igarapeaçuense para 

onde o seu desejo de estar se proponha a alcançar. 

Neste cenário de intensa miscelânea, guardadas suas especificidades no 

contexto regional, chama a atenção a importante mobilidade perpetrada por ônibus e 

vans que, diariamente, trafegam e transportam passageiros em vários horários ao 

dia, através dos chamados “ramais” e rodovias, asfaltadas ou não. Considero aqui 

que grande parte do mosaico de maneiras de vivenciar e perceber o espaço 

geográfico de Igarapé-Açu pelas populações que trafegam e moram nele é facilitado 

pelo verdadeiro caráter de “cidade-entroncamento” do município no Nordeste 
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Paraense, termo que cunho devido às variadas rodovias que o traspassam: PA‟s 

320, 127, 395, 428, 242 e BR-316. 

Diferentes grupos sociais transitam e vivenciam Igarapé-Açu a partir dos 

acessos rodoviários todos os dias, seja por longos períodos do ano, seja apenas por 

algumas horas do dia. Entre os quais, o grande fluxo de universitários que vêm de 

diferentes cidades paraenses em busca do acesso ao Ensino Superior que a cidade 

disponibiliza. Nestes termos, segundo Brasil (2015a), o município contava com um 

total aproximado de 465 (quatrocentas e sessenta e cinco) pessoas que 

frequentavam o Ensino Superior em 2010, dentre as quais, 286 (duzentas e oitenta e 

seis) em instituições públicas e 179 (cento e setenta e nove) em instituições 

privadas. Em 2004, o número de matriculas no Ensino Superior do município 

contabilizava 191 (cento e noventa e uma), sendo registradas apenas matrículas em 

instituições estaduais. A tabela 01 resume os dados ora apresentados. 

TABELA 01: números de alunos de matriculados no Ensino Superior em Igarapé-Açu no período 
2004-2010. 
                                                                                                                   

 

                                                                                    Fonte: Brasil (2015a) 

 

A visualização destes números é necessária para começar a evidenciar a 

capacidade que Igarapé-Açu tem, principalmente em relação às localidades 

próximas, de atrair uma população estudantil que pretenda acesso ao Ensino 

Superior. Este grupo, ao se lançar às rodovias rumo à Igarapé-Açu, espraia suas 

concepções e práticas espaciais construídas em pequenos e médios municípios, 

vilas e comunidades rurais da região Amazônica, carregando consigo, cada qual a 

seu modo, todo um imaginário para enfrentar um local que antes ou era apenas de 

passagem, ou era de um todo desconhecido. 

Neste sentido, o Campus X da UEPA em Igarapé-Açu, tem papel 

fundamental para estudantes não apenas em nível de reflexos socioeconômicos, 

mas será elemento que se manifestará na consciência de inúmeras pessoas como a 

“porta” para enfrentar uma realidade deficitária desse nível de ensino de iniciativa 

pública na região, o que acarretará todo um leque de (im)possibilidades pessoais, 

ANO PÚBLICA PRIVADA TOTAL 

2004 191 ----- 191 

2010 286 179 465 
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familiares e sociais. Quando nos debruçamos em analisar o Campus X dentro de 

toda a conjuntura da universidade pública no interior paraense, observamos a UEPA 

nos últimos anos como uma Instituição pública fortemente interiorizada no Pará, 

angariando significados nas perspectivas dos que querem ingressar em uma 

universidade. A tabela 02 revela esta expansão da atuação da Instituição 

compreendendo o período de 2007/2012, uma amostra da sua interiorização. 

TABELA 02: atuação da Universidade do Estado do Pará (UEPA) no período de 2007 a 2012 

 

 

 

 

                                                                               Fonte: UEPA (2013) – Adaptada pelo autor 

 

Considerando que o Estado do Pará possui cerca de 8.000.000 (oito 

milhões) de habitantes espalhados em 144 municípios (BRASIL, 2015a), observa-se 

por um lado a expansão universitária, mas por outro a carência de pólos 

universitários públicos no interior paraense, com claro desequilíbrio entre o grande 

número de concorrentes por vagas, inserindo-se o Campus de Igarapé-Açu nestes 

números. Os reflexos evidenciam a necessidade de migrar por parte dos estudantes 

para cursar o Ensino Superior, impulsionando a prática migratória, por muitas vezes 

intermunicipal, de cunho diário ou mesmo permanente, por parte daqueles e 

daquelas que almejam uma graduação. 

Diversos contingentes populacionais se inserem em todo este cenário 

com inúmeras restrições nas suas escolhas como, por exemplo, quando 

comparamos a cidade de Castanhal à Igarapé-Açu em número de estabelecimentos 

de Ensino Superior: o primeiro município dispõe de três instituições públicas de 

Ensino Superior e ao menos onze instituições de iniciativa privada, regularizadas 

pelo Ministério da Educação (MEC); Em Igarapé-Açu, o número de estabelecimentos 

universitários despenca para uma única instituição de Educação Superior 

regularizada pelo MEC (BRASIL, 2015b). Logo, no Campus X é depositado toda 

uma significância socioespacial com diversas conotações e variações: para os 

migrantes, o espaço igarapeaçuense assume um simbolismo onde migrar pode 

MATRÍCULAS 2007 2012 

Alunos matriculados nos Campi da capital 4799 5293 

Alunos matriculados nos Campi do interior 4.840 6.111 

Projetos Especiais de Graduação (PTP, PARFOR, UAB e 
CONVÊNIOS) 

313 3.317 

Total de alunos matriculados 9.952 14.721 
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significar driblar uma “escassez educacional” e abrir leques de oportunidades que 

poderiam jamais ser oferecidas pelas suas localidades de origem. 

A UEPA de Igarapé-Açu surge então como forte ponto de referência para 

migrantes estudantis, sejam temporários ou permanentes, dos mais variados 

municípios e localidades paraenses. Os dados apresentados pela tabela 03 

demonstram a dimensão estrondosa de uma realidade de intensa migração 

intermunicipal que ocorre em direção à Igarapé-Açu por ocasião dos estudos no 

Campus X, nos cursos de Pedagogia, Matemática, Geografia e Ciências Sociais. 

TABELA 03: Número de matriculados/matriculadas no Campus X a partir dos municípios de 

residência (2013 e 2015). 

                                                        
CIDADE 

Nº DE ACADÊMCOS 
 

2013 2015 

Igarapé-Açu 125 210 

Castanhal 113 205 

Maracanã 12 18 

Santa Isabel do Pará 10 14 

São Francisco do Pará  11 23 

Magalhães Barata 2 4 

Capanema 6 10 

Belém 9 10 

Ananindeua 2 5 

Bragança - 4 

São Domingos do Capim 2 4 

Irituia - 1 

Santa Maria do Pará 9 11 

Nova Timboteua - 4 

Santa Luzia do Pará - 3 

Curuçá 1 3 

Augusto Correa  1 3 

Salinópolis  2 5 

Peixe Boi  1 4 

Terra Alta - 2 

Inhangapi 1 2 

Ipixuna do Pará  1 1 

Marituba 1 - 

São Miguel do Guamá 6 10 

Capitão Poço  3 4 
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Igarapé-Miri - 1 

Santo Antônio do Tauá  2 3 

São João de Pirabas - 1 

Primavera 2 4 

Vigia - 1 

Breves - 1 

Moju  1 - 

Barcarena  1 2 

Benevides - 1 

Abaetetuba - 1 

TOTAL DE ALUNOS ORIUNDOS DE 
OUTROS MUNICPIOS 

199 366 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS 
NO CAMPUS 

324 576 

                Fonte: UEPA - Campus X/Igarapé-Açu (2013, 2015) – Adaptada pelo autor 

 

Comparando o número total de matriculados da Instituição com o número 

de discentes oriundos de outras localidades, percebemos a disparidade entre a 

quantidade de acadêmicos que são residentes e/ou “naturais” do município no qual 

se insere o Campus da UEPA e os migrantes que ou são oriundos de outros 

municípios, mas por conta dos estudos moram em Igarapé-Açu, ou migram dos seus 

municípios de residência diariamente. Isso significa um considerável grupo social 

mobilizado para desenvolver uma específica atividade, vidas em grande parte 

norteadas e imersas num fluxo constante que têm como pólo de atração o espaço 

universitário da UEPA em Igarapé-Açu.  

Tais dados oficiais da UEPA denotam a migração intensa em direção à 

instituição e confirmam o fenômeno migratório como alternativa principal para alunos 

oriundos de outros municípios que pretendem ter o Ensino Superior e, para alcança-

lo, são impelidos a deixar suas localidades. Neste quadro migratório, me chamou 

atenção em especial estudantes-pendulares do Campus, aqui caracterizados como 

universitários e universitárias que se envolvem em um fluxo diário entre sua 

residência/município de origem e a UEPA. 

Estes estudantes-pendulares têm suas especificidades em relação a 

quaisquer outros grupos de estudantes, sejam migrantes permanentes ou mesmo 

residentes e/ou “naturais” de Igarapé-Açu. Como dito anteriormente, esta pesquisa 
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está longe de querer angariar qualquer tipo de generalização para além do contexto 

de pesquisa, interessando aqui entender as implicações na lugaridade desse 

estudante-pendular a partir de sua experiência cotidiana que o mobiliza, onde sua 

existência na relação com “seus lugares” se metamorfoseia. Entrevistei quatro 

alunos e alunas de quatro municípios diferentes, mas partilhantes em comum de 

uma vida transitada pelo emaranhado de rodovias que possibilitam a ligação diária 

entre as cidades de Santa Isabel do Pará, Castanhal, São Francisco do Pará e 

Maracanã com Igarapé-Açu, como podemos constatar no mapa 02, abaixo. 

Mapa 02: Mapa das ligações rodoviárias entre as cidades de Santa Isabel do Pará, Castanhal, São 

Francisco do Pará e Maracanã com Igarapé-Açu. 

 

                                                                                                         Fonte: Fabricia Souza (2015). 

 

Das quatro cidades, Castanhal se destaca por ser considerada centro 

sub-regional e uma cidade média, tanto por conta do tamanho da sua população, em 

torno de 189.784 (cento e oitenta e nove mil setecentos e oitenta e quatro) 

domiciliados (BRASIL, 2015a), quanto por apresentar âmbitos de polarização em 

relação a estrutura produtiva, mercado de trabalho e importância política na região 

(TRINDADE JR, 2011, p. 135). Já os municípios de São Francisco do Pará, com 

15.380 (quinze mil trezentos e oitenta) habitantes, Maracanã, com 28.656 (vinte e 
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oito mil seiscentos e cinquenta e seis) habitantes e Santa Isabel do Pará, com 

66.490 (sessenta e seis mil quatro centos e noventa) habitantes (BRASIL, 2015a), 

são taxados como cidades de porte pequeno quando levamos em consideração os 

parâmetros populacionais do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

sendo que nenhum deles, segundo Brasil (2015b), possuem instituições de 

Educação Superior regularizadas e efetivamente autorizadas a funcionar pelo MEC. 

Ante este cenário de escassez, poderia afirmar que a migração diária de 

pessoas para estudar em outras cidades ocorre, principalmente, pela falta de 

oportunidades em suas cidades de origem e/ou residencial, o que seria um caso 

“evidente” de pendularidade motivada por características estritamente 

socioeconômicas. Porém, pretendo transcender esta estreiteza, apreendendo o 

migrante pendular a partir de suas intencionalidades cotidianas que espacializam 

sua existência nos lugares por onde transita diariamente, discutindo a seguir os 

conceitos teórico-metodológicos, dentro desta perspectiva, que guiaram 

intencionalmente a interpretação deste trabalho. 

1.2. ABORDAGENS DA MIGRAÇÃO E A INTENCIONALIDADE DA PESQUISA 

 

“Sempre estar lá 
E ver ele voltar 

Não era mais o mesmo 
Mas estava em seu lugar (...)” 

 
O Astronauta de Mármore – Nenhum de Nós 

 

Tal como indica o trecho da música, como é possível alguém “sempre 

estar lá”, mas ao mesmo tempo “voltar” e, ainda concluirmos, que “estava em seu 

lugar”? Sobretudo quando concebemos esse “lá” como algo sempre além, no 

horizonte, fora de nossa rotina mais próxima. Por outro lado, será que estamos de 

fato duvidosos de tal fenômeno sabendo que estamos em tempos de profunda 

fluidez, onde percepções espaciais e existenciais das pessoas são marcadas pela 

fluidez e frouxidão da técnica, do mercado de trabalho, do viver (BAUMAN, 2007, p. 

35)? 

Imersos neste cenário de contemporaneidade fluída, Bhabha (1998, p. 23) 

afirma que os significados de termos como “além” e “lá” estão permeados por um 
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imaginário que coloca a distância espacial como um imperativo inevitável para as 

populações alcançarem melhorias em um suposto futuro promissor, ao mesmo 

tempo em que o “aqui e agora”, o presente, é invadido por sensações de 

desconexão e deslocamento. Estas sensações caracterizam-se pela redefinição de 

como os entes encaram sua presença nos seus respectivos meio sociais e 

temporais, onde os imaginários enunciados por este cenário dão conta de uma 

noção de distância espacial que não deve ser compreendida apenas em seu sentido 

físico, mas como apresentação de possíveis caminhos para os sujeitos arquitetarem 

sonhos e metas em lugares que apresentem melhores perspectivas. 

O migrar aparece como um fenômeno que pode possibilitar caminhos 

para responder aos clamores do mundo à nossa volta, exigente por habilidades, 

competências e aptidões, permitindo sermos tudo que precisamos ser em outros 

locais, onde aparentemente encontraríamos estabilidade em nossa própria 

sobrevivência pessoal e profissional. Ante este fenômeno tão importante para a 

compreensão das populações, segundo Marandola Jr. e Dal Gallo (2009, p. 1) as 

tentativas que as mais diferentes ramificações do conhecimento científico têm 

reunido para melhor compreender a migração, geraram ao longo da história uma 

confluência de abordagens e áreas do conhecimento, cada qual com seus 

instrumentos de análise e mensuração.  

Para Heidemann (2004, p. 29) são os processos de modernização do 

sistema capitalista que definem a atração e a expulsão do migrante mobilizado, onde 

a análise dessa migração perpassa pelo entendimento de toda uma conjuntura, 

como afirma abaixo: 

Os mobilizados deslocados, os migrantes, foram socializados indiretamente 
como membros de uma sociedade produtora de mercadorias. A forma valor 
e o equivalente geral, o dinheiro, fazem parte de uma grande máquina 
social, do sujeito automático nas palavras de Marx [...] Capitalismo, modo de 
produção capitalista, sistema produtor de mercadorias, economia de 
mercado ou sociedade do trabalho são aspectos da mesma constituição 
fetichista da forma social moderna (HEIDEMANN, 2003, p. 29). 

 

Corroborando com esta posição, Harvey (2005 apud JARDIM, 2007, p. 1) 

ressalta que as análises das migrações não devem estar desvinculadas dos 

processos de urbanização que, por sua vez, não se separam “do estudo da 

mudança social e do desenvolvimento econômico”. Tais considerações sobre 
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deslocamentos populacionais são amplamente utilizadas na Geografia, porém, se 

faz necessário analisar para além das condições econômico-materiais, não negando 

ou diminuindo as condições estruturais que se fazem presente ao derredor do 

migrante, mas, pensando por outro prisma, o movimento que age redefinindo 

espaços, territorialidades e lugares em uma perspectiva fenomenológica. 

Na Geografia, Lencioni (2009, p. 151) afirma que um dos primeiros 

indícios da influência da fenomenologia sobre os estudos migratórios remetem ao 

trabalho de Julian Wolpert, desenvolvido em 1964, o qual se propôs a discutir a 

migração inserindo nas discussões a dimensão subjetiva dos indivíduos 

pesquisados, tentando dessa forma compreender possíveis motivações que os fez 

migrarem. A autora questiona a relação direta que se faz entre subjetividade e 

fenomenologia5, mas é possível notar já na segunda metade do Século XX, 

preocupações em entender como a migração poderia vir a atingir as percepções de 

migrantes nas suas relações com a coletividade e com a sua própria individualidade 

anteriormente estabelecidas. 

A fenomenologia se apresenta como um caminho metodológico que pode 

nos impulsionar, dentro dos estudos geográficos, “olhar” as populações em uma 

verdadeira rede de imbricados simbólicos caracterizados pela reestruturação do seu 

modo de viver o espaço. Para tal entendimento, precisamos necessariamente 

deslocar o enfoque de nossas pesquisas para um exercício fenomenológico que 

abranja narrativas e vivências que se inserem no conjunto de lugares e itinerários, 

estes tomados como centrais para pensar o ser, tornando possível entender 

reverberações fenomênicas que vão de macro escalas sociais a escalas marcadas 

por pessoalidades que dão formas às experiências espaciais no cotidiano 

(MARANDOLA JR, 2008, p. 5). 

Este entendimento corrobora com Mondardo (2007, p. 64) quando afirma 

que na atualidade já não cabe um direcionamento uno para pensar as migrações, 

sendo necessário incorporar novos elementos para buscarmos melhor entender a 

mobilidade, o que por vezes exporá novos elementos culturais, relações do Eu com 

                                                             
5
 Lencioni (2009) afirma que a “fenomenologia, é importante observar, tem recebido várias acepções 

que podem dar margem a leituras subjetivistas. Porém, da maneira que foi concebida por Husserl, 
não há espaço para essas leituras” (p. 150).   
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o Outro, elementos psicológicos, identidades etc. Estes elementos, por conseguinte, 

irão nos abrir portas para começarmos a compreender as dimensões e os reflexos 

no indivíduo de todo um sistema de alteridade(s) proveniente de choques/encontros 

nos lugares. 

Ao começar a discutir o lugar como categoria geográfica, foi possível me 

reportar a Buttimer (2015, p. 6), que apresenta os lugares como centros de relações 

construídos pela existência de vários âmbitos que dão significados às interações e 

ligações estabelecidas neles: simbólico, emocional, cultural, político e biológico. 

Cabe ressaltar que as pessoas não engendram apenas “olhares” intelectuais, 

imaginários e simbólicos para os lugares de suas vivências, mas também 

estabelecem neles pontes entre suas pessoalidades e o meio social no qual estão 

inseridos, formando redes de relacionamentos embasados nos lugares que 

espacializam sua cotidianidade. 

As reconstruções, desconstruções e até mesmo instabilidades dos 

indivíduos frente aos lugares com as características apresentadas pela autora, irão 

se defrontar com todo o aparato fluído que demanda um processo migratório, a 

começar com os seus sentidos de lugar, antes amplamente conhecidos e 

reconhecidos pelas populações deslocadas, mas agora passíveis de abandono. Os 

variados tipos de migração precisarão ter interpretações que não ignorem os 

sentidos de lugar de um indivíduo enquanto parâmetro confiável para uma maior 

aproximação dos níveis de satisfação e/ou insatisfação que determinado lugar 

suscita na vida de um ser humano (BUTTIMER, 2015, p. 9).  

Marandola Jr e Dal Gallo (2009, p. 12) clarificam ainda que: 

Enquanto deslocamento de pessoas, a intencionalidade e a volição têm 
papel central em vários momentos do processo. Não que hoje não vejamos 
grupos sociais em migração. Os fluxos continuam sendo parte fundamental 
da problemática. No entanto, a importância de questões existenciais 
aumenta nos atuais tempos líquidos, em que o peso das decisões têm sido 
jogado para o indivíduo, mesmo que ele não tenha parâmetros para decidir. 

 

Tal marco decisório do indivíduo é fundamental para entender o “olhar 

migrante” por todos os ângulos possíveis, em conjunto com sua intencionalidade e 



38 
 

volição6, tematizando sua existência como trabalhador, estudante ou mesmo mero 

consumidor, considerados aqui âmbitos essenciais para engendrar reflexões que o 

coloquem no cerne da produção e vivência do seu espaço. Dentro de todo o 

contexto apresentado, a população migrante neste espaço passa agora por um 

verdadeiro processo de “embriaguez” marcado pela perda de sentido nos lugares, 

ou seja, uma transitoriedade marcada fortemente por riscos e dificuldades nas 

relações ser-lugares devido ao constante movimento. 

A migração em suas mais diversas tipologias traça o quadro que 

apresentei, porém a chamada migração pendular caracteriza, em minha visão, as 

cores fortes e dramáticas de uma transitoriedade que incita as vivências e 

experiências das populações a se fundamentarem diariamente em processos cada 

vez mais fluídos. Processos socioespaciais onde os horizontes de alcance que as 

movimenta para estudar e/ou trabalhar tem mais importância do que a intimidade 

doméstica, colocando, por conseguinte, em xeque os lugares enquanto 

imprescindíveis referenciais em uma superfície topológica (BUTTIMER, 2015, p. 11). 

Mello (2003, p. 64) propõe que a perspectiva humanística em Geografia, 

traz os lugares enquanto aporte direto de simbologias que evocam sentimentos de 

bem-estar onde as pessoas espacializam suas memórias, suas vivências, suas 

marcas vividas que a formaram enquanto alguém no mundo-da-vida7. O autor 

prossegue: 

A simbologia não se restringe aos centros de bem querência, afetividade, 
despojamento ou experiência. Os espaços – vastos, estranhos, 
desconhecidos e “distantes” – bem como os “deslugares” – monótonos e 
repetitivos – reúnem igualmente símbolos de grandezas variadas (MELLO, 
2003, p. 64). 
 

O meu enfoque é justamente entender a partir da intencionalidade 

migrante, como esta atribui em seu cotidiano de pendularidade os variados valores 

                                                             
6
 Podemos encontrar os significados de intencionalidade e volição em várias acepções, contudo, aqui 

me proponho a concordar com Dal Gallo (2010, p. 60): “Quando o ser sai ao mundo, sua 
intencionalidade faz com que ele se volte e relacione com dados elementos sensoriais. Essa atenção 
faz com que sejam percebidos e sentidos. Por meio de um processo cognitivo, esses elementos são 
entendidos e significados. Como desdobramento o ser reuni elementos significativos. A 
intencionalidade e volição, pode se dizer, são o ponto de partida para o surgimento da especificidade 
constituinte dos lugares”. 

7
 “O mundo-da-vida é o mundo das experiências vivenciais, o mundo circundante (...) não apenas as 

vivências, mas as concepções produzidas para explicar esta vivência dizem respeito diretamente ao 
mundo-da-vida” (PANTOJA, 2011, p. 34). 
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que são atribuídos aos conjuntos de símbolos que para uns podem representar o 

vazio e o distante, o monótono e o repetitivo dos deslugares, mas que outros podem 

internalizar como o espaço tão próximo quanto o da vizinhança, recheados de 

significados afetivos, do “se reconhecer” enquanto alguém que convive em um 

espaço repleto de solidariedade, de luta, de conquista, de metas, mesmo que tal 

espaço outrora representava nada mais que o desconhecido. 

As reconstruções, desconstruções e até mesmo instabilidades quanto às 

lugaridades ao seu redor, colocam migrantes, seguidas vezes ao dia diante, da 

experienciação de um mosaico de sensações relativas a estar-em-movimento diário, 

que por mais que façam parte de rotinas e cotidianidade, se revelam em trajetórias 

marcadas por percepções tanto de aventuras como desventuras nas relações local 

de origem-local de destino. Os indivíduos começam a construir em relação a si e aos 

outros que o cercam, um mundo-da-vida que tem suas manifestações embasadas 

primordialmente na migração pendular, no mover-se, no estar lá... Não estar lá... 

Estar aqui... Não estar aqui... 

1.2.1 – TRANSITORIEDADE PENDULAR 

As definições de migração pendular perpassam por variadas análises, 

entre as quais, encontramos Jardim (2007, p. 13) apontando que a pendularidade 

está ligada intrinsecamente às conotações socioespaciais construídas em dado 

território por uma mobilidade populacional, tendo como conceito característico a 

mobilidade populacional entre local de domicílio e local de desenvolvimento das 

atividades (trabalho, estudos) em um período determinado. O autor também chama 

a atenção para o fato de que elementos que marcam esse cenário nas grandes 

cidades, principalmente os setores educacional, de trabalho e serviços, levam à uma 

série de análises essenciais nos estudos migratórios para entender o deslocamento 

populacional como forte percussor na geração de novos padrões de vida e moradia. 

Segundo Ojima, Silva e Pereira (2007, p. 121) os migrantes que praticam 

a pendularidade, espacializam tentativas para a sua reprodução social em contextos 

não apenas metropolitanos, mas também regionais, desenvolvendo estratagemas 

para uma relativa adaptação aos locais diários de destino. São tentativas que 

fomentam a construção de percepções permeadas pela busca diária das populações 

mobilizadas por qualidade de vida em cidades de diversos portes, demandando 
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análises para além das discussões de renda e mensurações do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), pois discussões sobre cidadania e luta 

por direitos devem entrar em pauta para medir mais eficientemente a qualidade de 

vida da população (FREITAG, 2002 apud OJIMA, SILVA E PEREIRA, 2007, p. 113). 

Ao referenciar a qualidade de vida dos migrantes pendulares, comecei a 

adentrar a enfoques mais direcionados à figura migrante, partindo de suas 

sensações, numa espacialidade marcada pela mobilidade. Marandola Jr. (2008, p. 6) 

expõe que as relações de tempo e distância perpetradas pelo incremento da 

mobilidade nos dias atuais, reorganizam nossas sensações em relação às 

significâncias da casa, vizinhança e identidade comunitária, pois nossos “olhares” 

cotidianos incidem agora novas formulações sobre como encaramos permanências 

e vulnerabilidades, relacionadas ao nosso habitar em conjunto com a fluidez que 

acaba caracterizando o espaço. 

Para o autor, dentro desta verdadeira intencionalidade cotidiana pautada 

em fluidez e permanência a “Pendularidade, por outro lado, ressalta o papel que as 

escolhas individuais e a escolha dos estilos de vida desempenham na estruturação 

da vida diária” (MARANDOLA JR, 2008, p. 158). É a partir desta última afirmação, 

principalmente, que aponto que a migração pendular precisa cada vez mais 

incorporar discussões sobre dimensões da experiência migrante, visto que, toda 

esta espacialização populacional não é apenas ligação entre ponto A e ponto B, 

local da casa-local das atividades, mas é portadora de trajetos recheados de 

sensações e sentimentos que pavimentam vias de transporte com vivências diárias. 

A meu ver a migração pendular enlaça, absorve e traz novas conotações 

às relações sujeito-lugar, onde o deslocamento de populações em busca de uma 

melhor reprodução socioespacial, em atividades diárias que perpassam por 

formação educacional e inserção no mercado de trabalho até uma maior integração 

a ideários de consumo/lazer, não deve ser compreendido apenas no âmbito da falta 

de estrutura eficiente e ampla nos lugares de origem das populações.  Urge que 

entendamos as relações surgidas entre os/as agentes da migração que constroem 

lugares e deslugares que preenchem rotinas orientadas, para muitos, por 

percepções entendidas apenas como mero trânsito. 
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Um verdadeiro processo de indiferença ao mundo-da-vida pode daí surgir, 

caracterizado por Pantoja (2014, p. 7) como deslugarizar, que embora não tenha 

definição única, é abordado aqui como um fenômeno onde sujeitos são expostos à 

variadas rupturas vinculadas à perda de pertencimento, da produção de sua 

existência e da sua autonomia narrativa coletiva e de trabalho. A deslugaridade 

proposta pelo autor não necessariamente significa a saída de determinado grupo do 

lugar, mas se liga a experiência do abandono - forçado ou não - do espaço de 

origem, podendo ser compreendida em um enfoque de descoberta das 

intencionalidades diárias migracionais, expostas sobre/em sua espacialidade através 

de nuances que trazem à luz novas formulações sobre sua ontologia: 

Um reajuste de fundamento ontológico está na raiz da transformação que o 
ser migrante enseja nos lugares (...). O lugar é onde o ser pode se realizar. 
A relação ser-lugar permite ao migrante continuar a ser ele mesmo o 
mesmo, na medida em que permite o ser manter-se em um movimento 
conjunto às coisas (Dal Gallo, 2011, p. 52). 

 

A espacialidade dos migrantes dentro de uma vida direcionada e 

traspassada pelo fluxo é exposta a reajustes e transformações nas sensações, onde 

partir de seu local de origem para um local de atração, engendra as mais difusas 

experiências nas distâncias e trajetórias que unem e separam a vivência nos 

lugares. 

A pendularidade, então, monta um verdadeiro cenário do reajuste 

direcionado pelo ir-e-voltar de representações e itinerários espaciais do migrante, 

representando o transplantar diário de significâncias destruídas e reconstruídas a 

partir das atividades que atuam como vetor do processo migratório diário. Seamon 

(2013) lança o conceito de dança-do-lugar, um misto de variadas rotinas espaço-

temporais e danças-do-corpo, colocadas pelo autor, respectivamente, como “um 

conjunto de comportamentos corporais habituais que se estendem ao longo de 

considerável porção de tempo” e “um conjunto de comportamentos integrados que 

sustentam uma particular tarefa ou meta” (SEAMON, 2013, p. 12). 

A partir do movimento empreendido em curtas ou longas distâncias, a pé 

ou nos mais diversos tipos de automóveis, o corpo8 adapta-se, vivencia e 

                                                             
8
 Aqui o meu entendimento sobre “corpo” corrobora com Merleau-Ponty (1999, pp. 194-195), quando 

afirma que: “enquanto tenho um corpo e através dele ajo no mundo, para mim o espaço e o tempo 
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experimenta objetivos pré-estabelecidos socialmente de diferentes formas, relação 

sujeito-sujeito, relação sujeito-grupo, relação sujeito-espaço. Contando com a ideia 

de dança-do-lugar, entender a migração sob a perspectiva fenomenológica ganha 

força para mensurarmos os fluxos individuais e grupais que traçam para si 

estratégias para o alcance de metas, mas que longe de consolidar um movimentar-

se mecânico, rearranja sensações, desejos e perspectivas que redefinem a própria 

maneira do corpo vislumbrar, imaginar e conceber origem-destino nas rotas diárias.   

O migrante pendular, aqui o ponto de partida na compreensão do próprio 

fenômeno da pendularidade, se mostra e nos mostra como pode ser ele mesmo o 

verdadeiro motor que faz os lugares “dançarem”, “bailarem” numa confluência de 

fenômenos onde só a presença do migrante já altera o espaço que o recebe 

diariamente, visto que, alimentam-se expectativas sociais, econômicas, culturais, 

etc, de migrantes consigo mesmo, com outros migrantes e com os residentes e/ou 

“naturais” do local de destino, fomentando no ser humano novas maneiras de se 

relacionar com lugares cotidianos. 

A dança-do-lugar gera uma compreensão que se manifesta como uma 

vida-no-movimento, que flerta com simbolismos que ora levam migrantes a se 

perceberem e apropriarem num sentido corpóreo-espacial dos locais de referência, 

ora os induz ao sentimento de repulsa, estranhamento, deslugar; sendo que tais 

sensações de instabilidade espacial abrangem não apenas o destino que passou a 

fazer parte de sua vida para o desenrolar da atividade migratória, mas o lugar no 

qual cresceu e/ou reside, mesmo que este represente todo um sistema simbólico 

que evoca memória, família, amizade, amor, etc. 

Trabalhadores e/ou estudantes veem se erguer na sua frente a migração 

como  possibilidade de realização de sonhos, que se em outros tempos pareciam 

distantes do seu lugar de moradia devido a barreiras impostas por falta de 

transportes e vias adequadas e suficientes, agora assumem contornos de realização 

social e familiar. Cada grupo mobilizado leva consigo na travessia, perspectivas que 

se diferem entre si, com metas e objetivos traçados muitas das vezes alheios às 

                                                                                                                                                                                              
não são uma soma de pontos justapostos, nem tampouco uma infinidade de relações das quais 
minha consciência operaria a síntese e em que ela implicaria meu corpo; não estou no espaço e no 
tempo, não penso o espaço e o tempo; eu sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica-se a eles e 
os abarca. A amplitude dessa apreensão mede a amplitude de minha existência”. 
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suas vozes, esmagadas agora por uma verdadeira convocação a se enquadrar e, 

até mesmo, se vilipendiar no seu íntimo pelas vontades e fenômenos que 

substanciam o que outros consideram “ser alguém na vida”, dentro os quais, ser 

estudante-migrante. 

1.2.2 – TRANSITORIEDADE ESTUDANTIL 

Com as dimensões espaço-existenciais9 dos grupos migrantes num 

verdadeiro processo “cambaleante” de encontrar seu lugar-no-mundo, as relações 

surgidas em torno do que se considera ser residência, lar, local de trabalho, local de 

estudo, e até mesmo os transportes coletivos que possibilitam a mobilidade estão 

em constante mutação. Uma vida-em-movimento pode se tornar de tal modo 

transversal na vivência migrante das populações, que estas podem criar os mais 

diversificados vínculos e significados introspectivos com os fixos e fluxos 

perpetrados pelo migrar, fomentando percepções que vão de ter um abrigo que 

considerem seguro e/ou no qual se reconhecem, até sentimentos de repulsa e/ou 

austeridade meramente funcionalistas com os locais da vida diária. 

Porém, neste imbricado de cobranças internas e externas em relação a si 

e aos outros, como reage especificamente o estudante ante a complexidade de um 

fenômeno que exige abandono e mudança, em certas situações, radicais? 

Diferentemente das populações que já trabalham, a estabilidade é apenas, neste 

momento, planos e esperança, é ainda nesse estágio desejo em alcançar algo não 

materializado, que dentro de todas as intempéries da vida pode incorrer quem sabe 

até em frustração, quando do choque entre o imaginado e o que de fato se realizou. 

Aqui, enfoco a pendularidade da migração estudantil, sabendo que de um 

modo geral, a migração estudantil em todas as suas tipificações ainda é esquecida 

e, por vezes, invisibilizada por conceitos, categorias e paradigmas de diversos 

                                                             
9
 “Esta dimensão está no cerne das reflexões dos geógrafos humanistas, sendo ela considerada 

essencial para o entendimento do nosso ser-no-mundo. Pensamos que esta dimensão é fundamental 
para a compreensão da migração como uma questão ontológica. (...) A discussão sobre o migrar 
pode se tornar mais plena quando partimos do entendimento do ser. Pois afinal de contas, o âmago 
das implicações e questões que brotam do fenômeno migratório está no migrante, no ser migrante” 
(DAL GALLO, 2010, p.14). 
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teóricos10 (ROSÁRIO; SOEIRA, 2010, p. 2). Sem dúvidas um erro colossal, pois os 

deslocamentos estudantis: 

Necessitam ser compreendidos como processo, começo-fim de 
experiências, movimentos de um lugar a outro e a outros mais, espirais de 
desenvolvimento pessoal, familiar, econômico, intelectual e social. São as 
pessoas (seus sonhos e desejos), enlaçadas nas redes familiares e afetivas 
(seus projetos, aspirações e redes), que dão forma às migrações – 
sobretudo às estudantis (ROSÁRIO; SOEIRA, 2010, pp. 3-4). 

 

A migração estudantil demandará gastos de dinheiro e de tempo, 

corroendo vivências e experiências em espacialidades que antes eram bem 

conhecidas dos estudantes, mas agora são ressignificadas em suas prioridades, 

para que se habilitem a fazer parte de mecanismos de produção que exigem 

qualificações que primem por um contínuo aprimoramento no nível de instrução 

formal. Na perspectiva da migração pendular, o ir-e-vir diário dos estudantes 

perpassa pelo entendimento de que o fenômeno leva à reestruturação de diversos 

significados diários que se entrecruzam em/nos locais de origem, travessia e 

chegada, onde a perspectiva em comum é desenvolver atividades relacionadas ao 

mercado de trabalho, levando em consideração a importância coletiva e pessoal que 

ele abarca em nossa sociedade. 

As consequências desta busca incessante por parte dos estudantes que 

precisam lidar com o cenário migracional são várias, indo além de questões 

puramente socioeconômicas, pois é real a exposição a várias mudanças que 

segundo Neri e Pereira (2013, p.21), afetam áreas de desempenho ocupacional nas 

atividades de vida diária, vida prática, vida de trabalho, vida de lazer, etc., e, por 

conseguinte, podem representar fatores de risco para a saúde, como por exemplo, 

um possível quadro de estresse. É ressaltado ainda que a experiência migratória 

estudantil pode “ser tanto benéfica, podendo proporcionar independência e 

autonomia para o estudante, como também traumática e geradora de perda de 

saúde e de qualidade de vida. Tudo dependerá da maneira como o indivíduo se 

adapta à situação” (NERI; PEREIRA, 2013, p. 21). 

                                                             
10

 Blanco (2000 apud ROSÁRIO; SOEIRA, 2010, p. 3), por exemplo, explana que “não são 
consideradas migrações os deslocamentos turísticos, as viagens de negócios ou de estudo por sua 
transitoriedade e por não implicar em uma reorganização vital”.  



45 
 

A adaptação em face de benefícios e malefícios se torna urgente para 

estudantes-pendulares: com o não suprimento de suas expectativas educacionais 

em sua localidade de origem, o estudante se submete a gastos que muitas vezes 

excedem suas próprias condições de renda, riscos de acidentes nas estradas, 

possíveis problemas de saúde devido ao esgotamento físico, viagens até mesmo 

nocivas à aprendizagem de qualidade, entre outros ônus que atingem a sua vida 

cotidiana. 

Jardim (2007, p. 13) também chama a atenção para o elemento 

educacional nos estudos migratórios, colocando que a criação e expansão de 

centros universitários, por exemplo, leva a uma série de análises essenciais para 

entender o deslocamento populacional como forte percussor na geração de novos 

padrões de vida e moradia, especialmente a pendularidade. Este cenário de 

movimento populacional de estudantes para responder à diversas cobranças e 

efetivar sonhos que incluem o planejamento de toda uma nova fase da vida e de 

experiências, considero ser em nível global, com reflexos em regiões inteiras do 

interior paraense, com particularidades individuais e coletivas que cabem aos 

estudante da Amazônia.  

Em uma das parcelas do interior paraense, visualizamos intenso 

movimento migratório estudantil devido à instalação do Campus X da Universidade 

do Estado do Pará (UEPA) no município de Igarapé-Açu. Para Moreira et. al. (2013, 

p. 2), as motivações deste fenômeno perpassam pelo aumento da demanda por 

vagas nos campi da capital do Estado e de outras cidades que apresentam maior 

infraestrutura, a falta de instituições de Ensino Superior em cidades menos 

estruturadas, uma rede de transportes mais bem estruturada e outras questões 

inerentes ao processo de mobilidade do/no mercado de trabalho na região. 

Os autores prosseguem afirmando que com os processos econômicos e 

sociais formados com o florescer de grandes eixos rodoviários na Região 

Amazônica11, nas últimas décadas, as rodovias que cortam o interior paraense têm 

                                                             
11

 A partir dos anos 1960, segundo Gonçalves (2010) a Amazônia será brutalmente atingida por uma 
voraz política de intervenção regional de militares e civis do Grande Capital nacional e internacional, 
onde neste contexto socioespacial, foi perceptível que uma Amazônia mais tradicional e ainda 
portadora de claras feições da época da colonização apoiada em um padrão rio-várzea-floresta, 
perdia velozmente espaço para uma (re) configuração territorial que agora seguiria uma dinâmica 
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prestado importante papel como vias de trânsito entre os lugares-no-mundo, 

fomentando todo tipo de migração. Para minha pesquisa, desloco meu pensar 

geográfico de explicações e motivações diretamente socioeconômicas, para um foco 

na descoberta das intencionalidades diárias deste estudante-migrante que se 

desloca rumo à Igarapé-Açu, dos mais variados municípios, com as mais difusas 

trajetórias, em distâncias que unem e separam o viver e sentir os seus lugares. 

Nas minhas tentativas de entender tais relações entre lugares e 

deslugares por meio do entendimento estudantil migrante, sou impelido a entrar em 

confluência com as divagações de Itaborahy (2013, pp. 46-47), sobre a busca por 

um espaço universitário pelo “olhar” do estudante: 

Passo a perceber a universidade a partir de nossas histórias. Mais, passo a 
querer cuidar da universidade, reinventá-la. Passo a ver nela uma 
continuidade. Ao me apropriar, signifiquei, reconheci e experimentei. (...) 
Construí em mim um espaço em que localizo minhas próprias narrativas, 
minhas histórias (...). Articular universos dentro do universo. Ampliar as 
formas de (me) ver (n) o mundo através dos movimentos. 
 
 

Posso pensar, então, na ocorrência sistemática do fenômeno migratório de 

universitários e universitárias rumo ao Campus da UEPA de Igarapé-Açu 

engendrando, como explana o autor acima, um espaço de narrativas e histórias com 

peculiaridades estudantis, guiado pela cotidianidade pendular de vidas que 

transcorrem às margens primordialmente de rodovias. Por isso, minhas conversas 

com universitários e universitárias, nesta pesquisa, foram fundamentais para 

compreender um espaço marcado por percepções que revelam municípios como 

verdadeiros cenários de constante transitoriedade, adaptados á busca para suprir 

necessidades e alcançar oportunidades. 

Retomando Itaborahy (2013, p. 40), me debrucei em compreender 

experiências e vivências lugarizantes e deslugarizantes “que se esvaem na janela de 

um veloz automóvel, indo com elas seus sentidos, suas possibilidades”. A 

proposição foi justamente seguir alguns destes alunos e alunas nessas trajetórias 

diárias e os reflexos na sua espacialidade, onde o Campus X assume caracteres 

que geram processos de assimilação, permanência, afetividade ou mesmo repulsa, 

para muito além dos seus muros. 
                                                                                                                                                                                              
estrada-terra firme-subsolo, claramente vista na construção de grandes eixos rodoviários como a 
Belém-Brasília, Brasília-Cuiabá-Santarém e a transversal rodovia transamazônica. 
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2. SER-NO-MUNDO: O MIGRANTE ESTUDANTIL E SUA ESPACIALIDADE 

Nesta segunda seção, me debrucei diretamente sob as falas narradas 

pelos estudantes-migrantes para discutir sua pendularidade, utilizando uma 

perspectiva fenomenológica pautada na análise ideográfica, construindo quadros 

que contém a experiência de estudantes que fazem uso da migração pendular para 

chegar ao Campus da UEPA de Igarapé-Açu. Por meio da construção de quadros 

organizados por falas/discursos, me esforcei neste primeiro momento em entender 

as percepções dos estudantes-migrantes da maneira como são relatadas, ligando-as 

a termos encontrados em dicionários e a interpretações parciais para alcançar o 

cerne da migração vivida em suas dimensões espaço-existenciais. 

2.1 BUSCANDO CONVERSAS NO ENTRE-TEMPO 

Já foi dito, neste trabalho, que pretendo fundamentalmente desenvolve-lo 

a partir do “olhar” migrante, com as nuances das experiências e vivências de 

estudantes-migrantes em sua migração pendular para o Campus de Igarapé-Açu, 

reveladas por meio das conversas com os mesmos. Uma vez realizadas as 

conversas com os universitários e universitárias, surgiu a inquietação: como 

organizar e estruturar as conversas da melhor maneira possível para, com efeito, 

desvelar o fenômeno da vivência e experiência migratória pendular como 

construtora/desconstrutora de lugares e deslugares? No percurso desta pesquisa, fui 

apresentado à análise ideográfica exposta por Hiratsuka (2003) como possível 

resposta aos meus anseios metodológicos. 

A análise ideográfica dentro de um aporte fenomenológico proposto por 

Hiratsuka (2003, p.72), parte de uma busca pela interpretação de ideias, pois o 

termo “ideográfica” é considerado como representação de ideias, um construto 

organizado neste trabalho, em dois tipos de quadro para realização de uma “síntese 

fenomenológica”: explicitação na linguagem do sujeito e expressão articulada. Antes 

da construção destes dois quadros, foi indispensável ouvir atentamente e 

transcrever as conversas com os estudantes-migrantes, não na íntegra, mas já 

direcionando para minhas intenções como pesquisador que pretendia lançar 

compreensão sobre a pendularidade estudantil, tendo em vista que:  

Ao revelar e ocultar, a descrição apenas aponta a vivência do fenômeno e 
analisá-la, atentivamente, sob o foco da interrogação, proporciona que se 
iluminem aspectos significativos, ou seja, expressões de percepções do 
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depoente sobre o pesquisado, os quais possibilitam que se desvele o 
fenômeno sob certa ou certas perspectivas. Esses aspectos percebidos que 
impressionam o pesquisador são recortes do discurso escrito (HIRATSUKA, 
2003, p.71). 

 

Minhas perspectivas e impressões dos discursos angariados nas 

conversas com universitários e universitárias, guiaram o ato de destacar trechos de 

falas e termos tomados como aspectos significativos sobre as experiências dos 

estudantes. Fosse outro pesquisador, há grande possibilidade de outras 

compreensões, pois coaduno com o pensamento de Oliveira e Cunha (2008, p.8) 

quando colocam que “é por meio de suas experiências, do seu mundo-vida, que é 

possível ao investigador interrogar o mundo que o circunda em busca do 

entendimento do fenômeno”, pois pensando o papel do pesquisador com base 

fenomenológica, precisamos estar cintes de que “tudo o que sei do mundo, mesmo 

devido à ciência, o sei a partir de minha visão pessoal ou de uma experiência do 

mundo a qual os símbolos da ciência nada significariam” (TRIVIÑOS, 2002 apud 

OLIVEIRA; CUNHA, 2008, p.8). 

É importante colocar estas questões sobre a pesquisa, atendendo a 

necessidade de explicitar os critérios de destaque à determinadas falas, termos e 

explicitações feitas por mim como um pesquisador/investigador, não perdendo de 

vista que procurei por elementos significativos em ligações diretas com o ato de 

migrar, tais como: lugar, trânsito, mudança, casa, entre outros. Esta procura por 

elementos significativos se deu pela leitura da transcrição dos discursos dos 

estudantes-migrantes, de maneira exaustiva e quantas vezes foram necessárias, 

sendo um processo de aproximação com eles e elas, sem definir, a priori, categorias 

sob as quais seriam interpretadas, para alcançar “falas-chave” que expusessem os 

relatos como um fenômeno de linguagem, como acesso á percepções desses 

entrevistados e entrevistadas na transitoriedade, dentro do ir-e-vir diário.  

As “falas-chave” destacadas no transcorrer da análise ideográfica, não 

foram colocadas juntamente com as explicitações na linguagem do sujeito e 

expressão articulada em quadros, porque acreditei que assim foi possível valorizar 

mais a fala migrante, colocando-as em destaque para deixar claro que são elas as 

norteadoras das interpretações.  
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A construção dos quadros foi um processo posterior, onde primeiramente 

busquei definir as explicitações na linguagem dos sujeitos, sem prezar por nenhuma 

interpretação que fugisse aos relatos estudantis. Foi um imperativo primordial, 

portanto, exigir-me estar aberto ao relatado pelos sujeitos sobre sua experiência, da 

maneira como eles e elas manifestaram por meio das conversas, procurando 

compreender o que foi dito para que fizesse sentido para mim e as eventuais 

respostas e direcionamentos na busca para entender o fenômeno migratório 

estudantil. 

As palavras destacadas, por corresponder aos sentidos que objetivei 

alcançar nesta pesquisa, partiram de uma construção norteada pelo desejo de 

explicitar termos-chave que pudessem ser compreendidos por mim e por quem irá 

ler o texto. Por conseguinte, considerei que seria de extrema importância para 

explicitar a linguagem dos sujeitos, recorrer principalmente à ajuda dos dicionários 

de Ferreira (1994, 2010) e fontes da internet quando as palavras/termos não se 

encontravam nos dicionários, não referenciando a cada quadro justamente porque, 

em algumas vezes, a expressão em estado de dicionário e na internet não revela ou 

só revela parcialmente o que é falado, ainda que com a mesma palavra, mas aqui 

deixando claro que quando não fizer menção fica subentendida a utilização dos 

dicionários. 

Uma vez destacadas as “falas-chave” e as explicitações na linguagem do 

sujeito, me debrucei em tentar construir as expressões articuladas, remetendo à 

minha busca, minhas questões de pesquisa principais e as vivências espaciais dos 

estudantes-migrantes narradas nas conversas, pois “se inter-relacionam e permitem 

ao pesquisador fazer uma síntese transitória da compreensão do fenômeno 

estudado” (HIRATSUKA, 2003, p.73). A constituição destas expressões articuladas 

foi pautada pelo ímpeto de formular afirmações que relacionassem: 1) o núcleo da 

fala do estudante; 2) minha busca de pesquisa; 3) uma relacionalidade entre ambas 

que deveria emergir das falas e de minha intencionalidade como pesquisador sobre 

elas.  

Por fim, organizei cada fala-chave acompanhada da explicitação na 

linguagem e expressão articulada de cada estudante-migrante, estas identificadas 

como discursos por um par constituído de um número e uma letra. O número faz 
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referência ao estudante-migrante depoente identificado por este número e a letra 

indica a posição que os quadros ocupam no transcorrer das falas, na sequência que 

apresento sobre esse sujeito. Por exemplo, Discurso 1-A, identifica a estudante-

migrante 1 com a sua primeira explicitação na linguagem e expressão articulada. 

2.2 ANÁLISE IDEOGRÁFICA MIGRATÓRIA: DISCURSOS E EXPLICITAÇÕES 

ESTUDANTE-MIGRANTE 1 

“A minha mãe sai 8 da manhã de casa e só retorna 10h30 da noite, minhas irmãs 

saem 7h30 [da manhã] e chegam 12h [meio-dia], e depois retornam novamente pra 

escola pra trabalhar, e aí quando elas veem a gente já vai todo mundo junto pra 

casa, do meu trabalho. Eu venho da faculdade, vou em casa, almoço, venho pra cá 

[para o trabalho] 2h [da tarde], daqui eu saio 6:30, 7h [da noite], aí a gente vai todo 

mundo junto pra casa, ou seja, em casa torna-se um local só mesmo digamos 

dormitório, a minha casa é só uma casa-dormitório”. 

DISCURSO 1 – A 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM 
DO SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA  

 Um “dormitório” é entendido 

como um local com muitos 

quartos de dormir, um grande 

quarto com várias camas. 

 A “casa” tem significados que 

remetem a edifício de um ou 

poucos andares, destinado, 

geralmente, a habitação de 

famílias em um local. 

Para a migrante sua casa é apenas 

um local de dormir, assumindo um 

caráter de ponto de passagem.  

 

“Algumas coisas que mudaram aqui foi mais o crescimento automobilístico que a 

gente percebe hoje, e questões estruturais, digamos assim... não houve tanta 

mudança, nem questão política, econômica, eu não percebo mudanças”. 

DISCURSO 1 – B 
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EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM 
DO SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA  

 “Perceber” tem como 

significado conhecer por meio 

dos sentidos, dar-se conta, 

atentar, reparar, notar, 

principalmente com a visão, 

seja de perto, seja de longe. 

 A palavra “mudança” abrange 

vários significados, sendo 

principalmente atrelada ás 

transformações de pessoas 

e/ou coisas que as levem a 

outras características, 

podendo ser acréscimo ou 

subtração, substituição total ou 

parcial. 

A migrante em questão afirma que as 

principais mudanças no seu espaço de 

moradia foram no âmbito do transporte 

automobilístico, percebendo poucas 

alterações nos outros âmbitos. 

 

“[...] a migração interfere no sentido de que a gente deixa de participar de outras 

situações que ocorrem no município, de tentar crescer com o município, de tentar 

mostrar outras coisas do município, acho que isso interfere bastante pra gente não 

ter tempo de participar: na questão política, de participar nas reuniões na câmara 

[municipal] onde tem envolvimento da população, onde pode trazer algumas 

melhorias, de participar de algumas manifestações que professores fazem por 

alteração salarial”. 

DISCURSO 1 - C 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM 
DO SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA  

 A ideia de “participação” 

remete a se envolver em algo, 

tomar parte, estar dentro. 

Na visão da migrante, devido à rotina 

migratória, não há participação em 

importantes âmbitos que ela considera 

importante, dentro do seu próprio 

município de residência. 
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“[...] antes [com a avó] [...] a gente passava o dia todinho na rua, passava em tal 

local, em outro, às vezes ia pra casa do meu tio aqui perto [...] isso meio que 

quebrou”. 

DISCURSO 1 - D 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA  

 “Quebrar” traz consigo o 

significado de fazer em 

pedaços, processos danosos de 

rompimento, de interrupção de 

algo. 

 Nos dicionários, o “local” é 

mencionado como relativo a 

determinado lugar, restringido 

ou limitado a uma área, 

subconjunto ou domínio 

específico. 

Aqui a “quebra”, na acepção da 

migrante, representa certa forma de 

rompimento na ligação entre suas 

vivências e certos locais. 

 

“Minha Santa Isabel ficou um pouco distante de mim e, às vezes, eu falo pra mamãe 

que parece que eu passo mais tempo conhecendo e me sentido parte de Igarapé-

Açu de que da minha própria cidade [...] às vezes eu me sinto mais pertencente á 

Igarapé-Açu do que à própria Santa Isabel”. 

DISCURSO 1 - E 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 

SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA  

 “Pertencer” se liga diretamente 

a fazer parte, se inserir dentro. 

 Alguns dicionários definem 

“tempo” como a sucessão dos 

anos, dos dias, das horas, etc., 

que envolve para o ser humano 

A migrante revela que o pertencimento 

à sua cidade está seriamente 

comprometido, pois um verdadeiro 

afastamento devido ao tempo que 

passa longe acaba por ser formado. 
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a noção de presente, passado e 

futuro, certo período, época 

delimitada. 

 

“A minha santa Isabel hoje, se encontra meio que de lado, parece que eu não me 

sinto pertencente a ela [...] a maioria dos nossos trabalhos [da universidade] 

sempre são voltados para Igarapé-Açu, a gente procura conhecer mais aquele 

município, a gente estuda mais aquele município, eu estando em Santa Isabel estou 

estudando Igarapé-Açu, então é o mesmo que estar e não estar aqui”. 

DISCURSO 1 – F 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA  

 “Sentir” é estar sensível a 

perceber por meio de qualquer 

sentido dos órgãos, 

experimentando sensações 

físicas e/ou emocionais. 

 Pertencer: explicitação em 1 – E 

 “Estar” tem inúmeras definições, 

normalmente vinculadas à ideia 

de encontrar-se 

presencialmente em um dado 

momento, situar sua existência 

por meio de um estado, 

condição ou local. 

A migrante compreende Santa Isabel 

com grande nível de distanciamento nos 

laços de identificação entre sua vida de 

migrante e a cidade, percebendo a 

espacialidade como desconhecida e 

confusa ás suas experiências na 

atualidade. 

 

“Eu enquanto formada aqui, pra Santa Isabel, vou procurar trabalhar, de certa 

forma, trabalhar pela educação para melhorar o meu município porque é através da 

educação daquilo que você leciona em sala de aula que você vai conseguir 

melhores resultados futuramente”. 
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DISCURSO 1 – G 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA  

 “Trabalhar” tem um sentido de 

esforça-se para fazer ou 

alcançar alguma coisa, podendo 

ser uma ocupação remunerada 

ou assalariada. 

A partir da fala da migrante, uma vez 

alcançada a principal meta que a coloca 

em constante trânsito, sua formação 

acadêmica em Santa Isabel é 

vislumbrada em uma perspectiva onde 

ser professora desempenha um papel 

de atividade que intervém para melhor. 

 

“[...] conhecendo alguns aspectos de Igarapé-Açu, por ter sido também colonizado a 

partir da estrada de ferro Belém-Bragança eu fui comparando alguns aspectos com 

o meu município, tinha algumas coisas muito parecidas, também relacionadas ás 

pessoas”. 

DISCURSO 1 – H 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM 
DO SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 A “comparação” tem um 

sentido de estabelecer 

ligações entre situações, 

coisas, pessoas. 

 “Parecer” tem relação direta 

com aparência, assemelhar-se 

causando a impressão de 

estar em certo estado ou 

condição, ou de realizar certa 

ação. 

A partir de um fato histórico, a 

implementação da Estrada de Ferro 

Belém-Bragança e de trejeitos da 

população considerados semelhantes, a 

migrante estabelece ligações entre a 

cidade de Igarapé-Açu e a cidade de 

Santa Isabel. 

 

“[...] eu fui meio que adotando também Igarapé-Açu pra minha vida e também me 

sentindo um pouco parte dessa Igarapé-Açu que, antes, era desconhecida pra mim, 
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mas que querendo ou não estava no meu sangue pelo fato de meu pai ser de 

Igarapé-Açu, então eu a fui adotando para minha vida”. 

 DISCURSO 1 – I 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Nos dicionários encontramos o 

termo “adotar” com os 

significados remetidos a aceitar 

e acolher, mas também ligado a 

atribuições mais profundas 

como decidir e escolher. 

 

A fala da migrante mostra o destino 

diário da sua trajetória, suscitando 

percepções que reestruturam o 

desconhecido em conhecido, com 

significados evocados a partir da 

construção de sentimentos de 

familiaridade com Igarapé-Açu.  

 

“Igarapé-Açu [...] é um pouco mais distante, mas concentra um período, uma época 

do ano, um dia na verdade, que concentra tudo isso o que acontece aqui em Santa 

Isabel durante todo o ano, que é a Festa da Cerveja, o encontro das aparelhagens, 

essa questão do tecnobrega, a gente sente ali na veia das pessoas [...] Igarapé-Açu 

tem essas semelhanças, apesar da distância”. 

DISCURSO 1 – J 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 A palavra “distância” tem vários 

significados, mas normalmente 

encontramos o termo 

relacionado à ideia de 

separação e afastamento, 

principalmente quando a 

colocamos como um verbo de 

ação, distanciar.   

 “Semelhança” é a relação que 

se estabelece entre pessoas, 

O evento denominado “Festa da 

Cerveja” é entendido como um 

momento onde para a migrante os dois 

municípios se assemelham um ao outro, 

quebrando barreiras físico-espaciais 

que os separariam. 
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coisas ou ideias que tem 

elementos em comum, 

permitindo analogias.  

 

“O prédio antigo da UEPA para mim representava muito o Ensino Fundamental [...] 

era como se eu não estivesse numa faculdade porque eu já conhecia bastante o 

Campus de Belém por conta da proximidade [com santa Isabel] [...] eu não me 

sentia numa universidade, sinceramente, aí depois houve aquela mudança pro novo 

prédio, mas mesmo assim eu não me sinto numa universidade”. 

DISCURSO 1 – K 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Sentir: explicitação em 1 – F 

 Estar: explicitação em 1 – F 

 “Representar” é significar 

concretamente ou não, podendo 

ser uma imagem 

exemplificadora de algo ou 

alguém que pode ser 

representável ás pessoas.  

A migrante lança sobre o Campus da 

UEPA de Igarapé-Açu entendimentos 

que correlacionam questões de “não 

estar” e “não sentir”, uma imagem do 

espaço universitário envolvido por 

sentimentos de precariedade, 

pejorativamente relacionada ao Ensino 

Fundamental. 

 

“Há pontos positivos de estudar no interior, porque você é mais respeitado, você 

tem um diálogo maior com as pessoas que trabalham ali [...] no interior tu tem uma 

proximidade, tu já conversa com essas pessoas, tu tem um diálogo maior com 

eles, então, há essa diferença na questão da relação com as pessoas”. 

DISCURSO 1 – L 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 
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 O “interior” destacado acima 

pela migrante faz referência à 

localidades, regiões, de um 

Estado fora da sua capital, 

entendimento mais geral do 

senso comum, mas 

encontrado também em 

dicionários. 

 “Proximidade” é aquilo que está 

perto, a pouca distância, 

sentido de algo ou alguém 

avizinhado por relações. 

 O ato de “dialogar” traz consigo 

a ideia de conversas entre as 

pessoas, troca de informações 

que geram ideias, opiniões, 

etc. 

A entrevistada afirma a existência de 

um elemento que ajuda a destacar o 

Campus justamente por ele encontrar-

se numa cidade do interior do Pará: as 

pessoas. Por consta destas, o interior 

apresenta-se como lugar do respeito, da 

proximidade.  

 

“[...] aqui [em Santa Isabel] sofre muita influência de Belém, então muitas pessoas 

daqui trabalham pra Belém e vem com aquele estresse, com aquela fadiga, 

ocasionada pelo trânsito, pelo deslocamento, então algumas pessoas eu acho que 

não tratariam tão bem quanto pessoas que estão mais distantes, que tem uma outra 

rotina”. 

DISCURSO 1 – M 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM 
DO SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 
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 “Estresse”, numa conotação 

medica, é o conjunto de 

reações do organismo a 

agressões de origens 

diversas, capazes de 

perturbar-lhe o equilíbrio 

interno com agitações, 

nervosismos, irritações, etc. 

 “Transitar” é estar de 

passagem, fazendo 

caminhos que levem à 

mudança de estado, classe, 

de condição, de lugar, etc., 

um instante de movimento, 

deslocamento. 

 A “rotina” pode ser 

compreendida como uma 

sequência de atos, usos, etc., 

observada por força do 

hábito e contextualizada em 

caminhos já conhecidos 

amplamente. 

Esta fala da migrante apresenta Belém 

como portadora de atribuições que 

remetem diretamente ao “estresse”, à 

“fadiga”, um espaço que adquire 

contornos nocivos justamente pelo 

caráter migratório que influencia 

pessoas e lugares negativamente. 

 

“[...] quando eu entrei ali no Mercado Velho [em Igarapé-Açu] pela primeira vez eu 

me senti como se eu estivesse num daqueles museus da Europa, conhecendo a 

história daquele município através das imagens [...] a partir daquelas imagens eu 

construí um cenário, e nesse cenário que eu construí eu estava nele [...] e, ali, eu 

meio que interpretei e participei das imagens”. 

DISCURSO 1 – N 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 
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 O ato de “construir” pode ser 

entendido como edificar, 

estruturar, conceber uma obra 

criada para um determinado 

fim. 

A migrante narra sua primeira visita ao 

Mercado Velho, ponto turístico em 

Igarapé-Açu, como uma experiência 

que impeliu sua estadia ali a se 

configurar como plena participação e 

conhecimento sobre Igarapé-Açu.  

 

[no transporte para Igarapé-Açu] “[...] enquanto migrante eu me sinto meio que 

desnorteada, não-pertencente aquela condução ali nesse sentido, a maioria das 

pessoas ali se conhecem, aí tu olha para um lado e não conhece, olha pro outro e 

não conhece, mas essas pessoas olham pro lado e pro outro e meio que se 

conhecem [...] e as pessoas meio que não te entendem, não te classificam”. 

DISCURSO 1 – O 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Estar “desnorteada” faz 

referência a estar desviada do 

caminho certo ou do rumo, 

desorientada, num sentido 

mais profundo, perturbada. 

 “Classificar” é qualificar, tachar 

de/para algo, determinando e 

distribuindo por classes e/ou 

grupos segundo dado sistema 

de classificação. 

A migrante se coloca como perdida 

dentro dos transportes para Igarapé-

Açu, pois de uma maneira geral outros 

passageiros conseguem ter relações de 

reconhecimento entre si. A migrante 

percebe como consequência disto, os 

outros passageiros a enxergando como 

uma estranha. 

 

ESTUDANTE-MIGRANTE 2 

“[...] tu vai ter um resultado mais reduzido em relação aos teus colegas porque 

enquanto os teus colegas que moram lá no local de estudo, já estão na casa deles 

almoçando, e logo em seguida eles podem já ter acesso ao material de estudo, [...] 
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no caso da gente que mora em outro município, tu já perde um pouco de tempo no 

teu trajeto”. 

DISCURSO 2 – A 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 A palavra “resultado” é 

referenciada como o fim de um 

processo, de algo, o proveito 

que se verifica e sobre o qual 

se espera certo lucro. 

 “Morar” é ter residência, 

habitando em local onde se 

encontra vivendo. 

O migrante entende que há relação 

direta entre residir permanentemente 

em Igarapé-Açu e um melhor 

aproveitamento estudantil, 

apresentando o ato de morar no local 

dos estudos como eficiência e equilíbrio 

na vida estudantil.  

 

[por conta da pendularidade] “[...] tu, de uma certa forma, fica mais ausente da tua 

família, do seio familiar ali [...] ás vezes a gente se desencontra [...] a gente acaba 

só se encontrando, ás vezes, a noite [...] se não tiver uma conversa, um diálogo,  

isso pode até abalar a estrutura do casamento”. 

DISCURSO 2 – B 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Diálogo: ver explicitação em 1 – 

L 

 Entre as várias definições de 

“encontrar”, podemos 

considerar a ideia de reunião, 

dar de cara com pessoas, 

objetos, situações, um ato de 

se deparar; “desencontrar” é 

seu direto reverso, a ausência 

Para o migrante, o local de origem é 

fortemente marcado por sensações e 

períodos de ausência, do desencontro 

inevitável familiar durante o dia, e, às 

vezes, até mesmo à noite não há 

espaço para o encontro. 
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e perca do encontro.  

 

“[...] eu tive que admitir certas perdas que são oriundas dessa rotina de ir em busca 

desse diploma, de uma nova profissão”. 

DISCURSO 2 – C 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 O termo “perda” pode ser 

compreendido como sumiço, 

algo que desapareceu, até 

mesmo o sentimento de total 

destruição, daquilo que nunca 

mais poderá voltar ou ser 

recuperado. 

 “Admitir” é aceitar ou 

reconhecer, sendo passível de 

tolerância para melhor acolher. 

O migrante, ante a rotina pendular, 

mostra que foi preciso se convencer, 

admitir para si próprio, que as viagens 

diárias são necessárias para obter o 

diploma, “uma nova profissão”, mesmo 

que haja sobreposição sobre outras 

questões da sua vida. 

 

“Eu percebi que antes da migração eu tinha um olhar para o município. Depois 

desse período de quase quatro anos eu percebo coisas que antes não percebia em 

Maracanã [...] eu posso dizer que Maracanã se desenvolveu de maneira lenta”. 

DISCURSO 2 – D 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Perceber: explicitação em 1- B O migrante entende a migração como 

fenômeno que o faz conhecer mais, que 

o apresenta “coisas” responsáveis por 

outro “olhar” para o seu município de 

origem. As transformações no seu 
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município são, às suas percepções, 

consideradas em termos de lentidão, de 

pouca mudança. 

 

“Aqui [em casa] eu acredito que sinto mais cansaço físico porque é o local de 

repouso [...] na UEPA, algumas vezes, [...] é inevitável a gente não sentir o 

cansaço, nas viagens... mas o cansaço mesmo é quando a gente tá em casa”. 

DISCURSO 2 – E 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Estar com “cansaço” é padecer 

de falta de forças causada por 

exercício demasiado ou por 

doença. 

 “Repouso” é o estado de 

ausência de movimento, 

tensão ou agitação, visando 

principalmente diminuir a 

fadiga.  

A fala do migrante conota que é 

permitido pelo corpo maior cansaço em 

casa, em detrimento de outros locais, 

pois lá é entendido como o “local de 

repouso”. 

 

“[...] locais que outrora eu frequentava já não pude mais frequentar por conta da 

falta de tempo”. 

DISCURSO 2 – F 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Local: Explicitação em 1- D 

 Tempo: Explicitação em 1 - E 

 “Frequência” parte inicialmente 

da ideia de conviver 

A migração é vista aqui como um duplo 

tolhimento na vida do migrante: atinge 

seu espaço, atinge seu tempo.  
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repetidamente com 

acontecimentos, pessoas ou 

lugares. 

 

“[...] de uma certa forma a gente deixa de ser um morador mais presente [...] o 

nosso estar presente no município é parcial [...] eu tenho que admitir que não me 

mantenho tão conectado com a sociedade maracanaense hoje [...] muitos 

problemas, muitos assuntos eu fico sabendo por terceiros”. 

DISCURSO 2 – G 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Presença” é, de uma maneira 

geral, estar pessoalmente 

diante de alguém ou algo.   

 “Conectar” implica o 

estabelecimento de conexão, 

ligação ou comunicação com 

algo ou alguém.  

A migração se manifesta para o 

migrante como um fenômeno portador 

da desconexão entre ele e a cidade de 

moradia, onde os “problemas” e 

“assuntos” são ouvidos e conhecidos, 

mas vividos parcialmente por meio da 

sua presença. 

 

“[...] minha profissão aqui [em Maracanã] como professor com certeza vai fazer 

diferença. Agora, isso eu não posso garantir porque a questão hoje em dia 

profissional, de emprego, é muito instável [...] eu posso de repente trabalhar em 

outro município e aí eu vou ter que mudar”. 

DISCURSO 2 – H 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 
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 “Diferença” remete àquilo que 

distingue ou torna desiguais as 

coisas ou pessoas tomadas 

em comparação, podendo até 

mesmo ser divergência ou 

desarmonia.  

 “Instável” é a qualidade daquilo 

que não é marcado por uma 

solidez, firmeza, às vezes, 

mudando constantemente.   

O fluxo migratório é apontado como o 

fenômeno que possibilita fazer a 

diferença, entretanto, o ato de migrar 

também tem a possibilidade de arrancar 

o migrante definitivamente de 

Maracanã. 

 

“[...] a gente acaba perdendo aquela questão do pertencimento [...] passa a ficar 

um pouco entre dois lugares [...] criar um vínculo com outro lugar e o teu próprio 

lugar passa quase que a não ser o teu lugar[...] eu moro em Maracanã mas é como 

se eu tivesse a sensação de estar em outros lugares também”. 

DISCURSO 2 – I 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Pertencer: explicitação em 1 – E 

 “Vínculo” é a ligação à tudo que 

ata, associa diretamente ou 

indiretamente.  

Com a migração pendular, o migrante 

não sabe exatamente onde se situar 

nos locais, em qual cidade pode afirmar 

que está fixamente para se considerar 

inserido estavelmente.  

 

“[...] coisas que tem em Igarapé-Açu e não tem aqui [em Maracanã] a gente já sente 

falta e aí a gente queria estar em Igarapé-Açu [...] isso influencia nosso estado de 

morador mesmo do lugar”. 

DISCURSO 2 – J 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 
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 Morar: Explicitação em 2 - B 

 O sentimento de “falta” tem 

relações com termos como 

privação e ausência, até 

mesmo com sensações de não 

existir, inexistência. 

Para o migrante, “coisas” inexistentes 

na sua cidade de moradia atiçam o 

desejo de estar em Igarapé-Açu, 

entendidas até mesmo como 

influenciadoras para que o estudante se 

considere “morador mesmo do lugar”. 

 

“Meu vínculo com Igarapé-Açu está um pouco além da própria faculdade [...] eu 

creio que ficou uma relação um pouco cosmopolita”. 

DISCURSO 2 – K 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Segundo dicionários, a palavra 

“cosmopolita” remete-se à 

pessoa(s) que tem sua vida 

construída em torno de 

viagens por vários lugares, 

vários países. 

 Vínculo: explicitação em 2 - J 

As percepções do migrante não 

alcançam só o local do Campus de 

Igarapé-Açu, mas vínculos e 

afetividades com a cidade estão sendo 

fomentados por conta das viagens. 

 

“[...] se fosse o caso, hoje, de morar em Igarapé-Açu, pelo fato de estar lá 

diariamente eu acredito que encontraria menos dificuldade de que se eu nunca 

estivesse lá [...] eu moraria facilmente em Igarapé-Açu hoje, sem estranhar tanto”. 

DISCURSO 2 – L 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Morar: explicitação em 2 - B Para o migrante, a rotina diária marcada 

pelo seu deslocamento é suficiente para 

encarar uma possível migração 
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definitiva de Maracanã para Igarapé-

Açu, sem tanto problemas de 

adaptação. 

 

“[...] de um certo modo, a UEPA é um lugar que eu criei vínculos de afetividade [...] 

outro tempo eu passava pela UEPA e não me via entrando naquele prédio ali [...] eu 

me sinto à vontade ali, em todas as áreas, em todos os setores [...] eu criei um 

vínculo ali”. 

DISCURSO 2 – M 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Vínculo: explicitação em 2 – J  

 “Afetividade” é o 

desenvolvimento de afeição, 

amizade, amor. 

O prédio da UEPA de Igarapé-Açu traz 

sensações de uma afetuosidade 

suficientemente forte para que o 

migrante se sinta à vontade, 

contrastando com o período anterior ao 

curso, quando não passava de um local 

com conotações de distanciamento. 

 

“Em um sentido negativo, eu poderia definir [o Campus] como sucateamento 

porque poderia ser muito melhor [...] [e] se você se faz presente em um lugar, você 

tem mais tempo de participar das reivindicações, de alguma forma tu pode contribuir 

melhor”. 

DISCURSO 2 – N 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Sucateamento” advém da 

palavra sucata, geralmente 

relacionada a qualquer objeto 

deteriorado. 

O migrante evidencia aqui o viés de 

deterioração, exprimido como 

“sucateamento”, um contexto onde 

sente que é necessária uma maior 
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 Presença: explicitação em 2 – H  presença para transformar esta 

realidade do Campus. 

 

“[...] assim como esse processo de migração causou uma mudança de vida, 

também com certeza a ausência desse processo vai causar impactos na minha 

vida”. 

DISCURSO 2 – O 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 A “causa” é a razão, o motivo 

que faz uma coisa existir, ou 

mesmo que acaba por 

determinar um acontecimento.  

O início do fenômeno migratório 

quebrou rotinas estabelecidas na vida 

do migrante, e para ele, a ausência 

desse fenômeno também quebrará as 

atuais rotinas cotidianas. 

 

“Apesar do lugar te proporcionar uma sensação de bem ou de mal-estar [...] se eu 

não me sentisse bem com as pessoas ali seria totalmente diferente meu vínculo lá 

com o espaço da UEPA [...] as possibilidades de não querer continuar seriam muito 

maiores [...] os obstáculos seriam muito maiores [...] o fato de tu se sentir bem, 

conhecer as pessoas lá, te sentir bem com as pessoas até te incentiva a ir e vir 

todo o dia”. 

DISCURSO 2 – P 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Bem-estar” traz a sensação de 

conforto, um estado de perfeita 

satisfação física ou moral; o 

seu exato contrário é o “mal-

estar”, situação de incômodo, 

desconforto, indisposição.  

As interações entre o estudante e as 

outras pessoas são, na sua visão, as 

responsáveis por consolidar sua 

presença diária lá como boa ou ruim, 

como necessária ou descartável, como 

um fenômeno que vale a pena ser 
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 Vínculo: explicitação em 2 –J 

 “Incentivo” é aquilo que incita ou 

excita, estimulando para algo. 

encarado ou não. 

 

“[...] [das] pesquisas que nós fizemos, todas foram sobre Igarapé-Açu [...] como eu 

não sou morador de lá eu poderia estar fazendo muito melhor, mas hoje quem esta 

sendo mais beneficiado em relação a retorno é Igarapé-Açu [...] futuramente, corre 

o risco de perda pra Igarapé-Açu porque eu posso não trabalhar lá”. 

DISCURSO 2 – Q 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 O “beneficio” é o serviço ou bem 

que se faz gratuitamente, 

favorecendo para angariar 

vantagem, proveito. 

 Perda: explicitação em 2 - D 

Para o migrante, o desenvolvimento das 

suas atividades universitárias em 

Igarapé-Açu funcionam como uma 

espécie de compensação pelo fato de 

não ser morador da cidade, mas em 

uma perspectiva futurística há o risco de 

prejuízo para ela com o fim da 

migração. 

 

“hoje eu me sinto à vontade em Igarapé-Açu para circular pelas ruas, talvez até 

mais que aqui” [em Maracanã].  

DISCURSO 2 – R 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Circular” tem caracteres de 

estar à volta, propagação da 

presença de algo ou alguém.  

O migrante desenvolveu sobre Igarapé-

Açu a percepção de que o município é 

tão ou mais reconhecível que o seu 

município de moradia. 
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“[...] eu comparo esse trajeto [entre Maracanã e Igarapé-Açu] como uma roleta-

russa, tu se expõe, sai da tua casa pra viajar, numa cidade onde já aconteceu um 

monte de acidentes fatais, tem precariedade na fiscalização [...] quando tu sai coloca 

todo dia tua vida em risco, a qualquer momento pode estar acontecendo algum 

acidente”. 

DISCURSO 2 – S 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Roleta-russa”, segundo fontes 

da internet pesquisadas no site 

Google (2015), é uma 

brincadeira ou jogo que 

consiste em deixar uma 

cápsula dentro do tambor de 

um revólver, fazer girar o 

tambor aberto e fechar, sem 

saber em que posição ficou a 

cápsula, deixando os 

participantes à mercê de um 

disparo. 

 “Risco” é o perigo em si ou 

mesmo exposição às 

possibilidades de risco. 

A travessia que conduz a vida do 

migrante para os locais necessários 

para alcançar o acesso ao Ensino 

Superior, detém consigo uma 

dramaticidade a mais na sua 

experiência pendular, expressa 

basicamente por percepções de risco e 

incerteza. 

 

ESTUDANTE-MIGRANTE 3 

“[...] tu vai procurar um curso que você goste, e vai procurar um local que seja perto 

para que não fique muito difícil a questão do deslocamento por causa do custo que, 

às vezes, é muito alto, e, por exemplo, eu trabalho, e como ele é em são Francisco, 

no período da tarde, prestei vestibular para o turno matutino”. 

DISCURSO 3 – A 
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EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Procurar” é esforçar-se para ir 

ao encontro de pessoas, 

objetos e/ou situações de 

desejo. 

 “Custo” é a quantidade 

despendida por alguma coisa, 

demandando dificuldade, 

esforço, às vezes, certa faixa 

de renda. 

 Perto: explicitação em 1 - L 

O ato decisório de migrar 

pendularmente passa por delimitações 

do próprio município de moradia do 

migrante, onde questões como o custo 

das viagens diárias, atividades 

desenvolvidas lá e encontrar “um curso 

que você goste”, terão grande 

relevância. 

 

“[...] a universidade nunca conseguiu me atrapalhar porque eu soube de alguma 

forma organizar as coisas e saber dividir meu tempo pra tudo isso. Mas quando 

começou a ir pra outro espaço, o novo campus da UEPA agora, eu fiquei muito triste 

porque parecia que ia mudar tudo [...] mas eu soube conciliar”. 

DISCURSO 3 – B 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Atrapalhar” é confundir, 

embaraçar, perturbar 

processos que rumam à um 

determinado fim, plenamente 

conhecido ou não.  

 Mudar: explicitação em 1 – S 

 Para “conciliar” é preciso pôr em 

boa harmonia, aliando ou 

reconciliando para melhor 

O migrante é testado seguidamente por 

diversas mudanças nas suas rotinas 

espaciais, pois ele está suscetível a 

alterações que o obrigam a refazer seus 

itinerários e rotinas já estabelecidas.  
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combinar.  

 

“eu vi que aquela praça do Ângelo [Cesarino, escola de Igarapé-Açu] teve uma 

modificação, mas porque de alguma forma a praça para mim é algo bacana, agora, 

por exemplo, eu não poderia observar a delegacia, que para mim não é importante”. 

DISCURSO 3 – C 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Ver” é perceber as coisas pelo 

sentido da visão, notando 

certo estado, condição ou 

lugar por meio da presença, 

seja de forma direta ou 

indireta. 

 A palavra “bacana” exprime 

inúmeras ideias apreciativas, 

aplicáveis a pessoas e coisas 

consideradas boas, com quem 

se gosta de estar, conviver. 

O ato de considerar “algo bacana”, 

influencia o que o migrante estabelece 

como notável, para que considere 

certos locais de Igarapé-Açu relevantes 

ao seu “olhar”. 

 

“[...] tu acaba de alguma forma não sendo tão presente com a tua família e, às 

vezes, eles sentem falta e, de alguma forma, eles começam a exigir isso de ti e, às 

vezes, quando tu já chega cansado de passar o dia todo pra lá [em Igarapé-Açu], 

ainda tem que fazer trabalho”. 

DISCURSO 3 – D 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 
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 A palavra “exigir” traz a noção 

de reclamar por algo em 

função de direito legítimo ou 

suposto, subentendendo 

ordenar e intimar diante de 

determinada situação de falta. 

 

O migrante precisa lidar com cobranças 

em casa, onde sua a família quer sua 

maior presença, e nos estudos, que 

cobram desempenho para além dos 

muros da universidade.  

 

“Tem dias que os meus amigos sentem falta, mas eles entendem que, de alguma 

forma, eu preciso estar lá [em Igarapé-Açu], eu preciso ir para lá, eu preciso passar 

o dia lá”. 

DISCURSO 3 – E 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

  O termo “lá” quando referido a 

localização, tem o sentido de 

um local longe ou afastado, 

outro lugar que nunca é 

situado no “aqui”, naquele ou 

àquele lugar.  

 Falta: explicitação em 2 - K 

Igarapé-Açu manifesta-se para o 

migrante como distanciamento nas suas 

relações, porém, é necessário estar e ir 

para “lá”. 

 

“As pessoas que estão ao meu redor percebem que [...] se eu estivesse [morando] 

pra lá [em Igarapé-Açu] eu iria vir só aos finais de semana [...] me teriam só aos 

finais de semana”. 

DISCURSO 3 – F 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Estar “ao redor” é posicionar-se O entrevistado acredita que as pessoas 
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ou situar-se em volta, no 

entorno que está disposto às 

proximidades, em um sentido 

literal ou não. 

 Entre as inúmeras definições da 

palavra “ter”, podemos 

mencionar principalmente a 

ideia de possuir, trazer 

consigo, possibilidade de 

segurar, manter, conter. 

mais próximas de sua vida, entendem 

de maneira compreensiva a migração 

pendular porque não representa uma 

quebra total nas suas relações diárias. 

 

[se caso precisasse migrar definitivamente] “[...] a tecnologia é muito importante [...] 

mas, de alguma forma, o meu contato mesmo frente a frente com a pessoa ia 

mudar [...] não seria a mesma coisa porque não é mesma coisa estar falando com 

alguém por telefone e eu estar pessoalmente, cumprimentar, abraçar [...] não é a 

mesma coisa”. 

DISCURSO 3 – G 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Exercer “contato” com alguém 

e/ou alguma coisa traz o 

significado de uma relação 

estabelecida pela proximidade, 

principalmente por meio do ato 

de exercer o tato, tocando e 

sendo tocado por corpos 

animados ou inanimados. 

 Cumprimentar é um gesto ou 

expressão oral, ou escrita, de 

cortesia, trocando ou dirigindo 

Afagos corporais, como cumprimentar e 

abraçar são, na visão do migrante, 

promotores de sensações 

insubstituíveis por quaisquer meios de 

comunicação que se proponham a 

suprir um quadro hipotético de migração 

permanente para outra cidade. 
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felicitações. 

 Abraçar é apertar ou rodear 

com os braços, cingindo o 

corpo em alguém ou algo.  

 

“Eu acho que ia valer de nada eu ter passado quatro anos me deslocando pra lá 

[Igarapé-Açu] e não fazer nada sobre aquilo que de alguma forma está me 

incomodando. Então, se eu não puder fazer o mínimo a diferença sobre isso, não 

vai valer de nada [...] com o tempo-deslocamento para lá, muitas vezes tu perde 

muitas coisas aqui [em São Francisco]. Então eu vou perder tantas coisas, pra 

permanecer da mesma forma?” 

DISCURSO 3 – H 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Estar com “incômodo” é estar 

aborrecido, transtornado, 

aborrecido com alguém ou 

algo que traz desagrado.  

 Perda: explicitação em 2 – D 

Para o migrante, intervir para melhorar 

sua cidade é um imperativo para 

justificar tamanha ausência, pois não 

intervir seria frustrante e inútil diante 

das alterações em sua rotina por 

ocasião dos estudos. 

 

“[...] algo que estava perto de mim, eu não consigo observar [...] houve 

determinadas situações que eu queria ver, como por exemplo, a greve dos 

professores [...] de alguma forma, eu perdi isso por causa do deslocamento”. 

DISCURSO 3 – I 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Perto: explicitação em 3 – A  

 “Situação” é uma palavra que 

O migrante se considera inserido em 

um cenário onde as diárias, ou mesmo 

excepcionais, situações ocorridas na 
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tem diferentes significados, 

entre os quais, um encontro de 

circunstâncias consideradas 

como o ponto de partida de 

uma evolução, uma ação, um 

fato. 

sua cidade de residência são 

consideradas distantes.  

 

[Após o término do curso] “Eu não vou dizer que eu vou continuar tendo o mesmo 

vínculo com Igarapé-Açu. Eu só vou se tiver um trabalho pra lá. Se não tiver, aos 

poucos, eu vou deixando de ter esse contato com Igarapé-Açu”. 

DISCURSO 3 – J 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Vínculo: explicitação em 2 – J 

 Trabalhar: explicitação em 1 – G 

 Contato: explicitação em 3 – J  

As relações futuras entre o migrante e 

Igarapé-Açu dependem de uma 

perspectiva diretamente ligada ao viés 

funcional de sua presença lá: 

oportunidades para trabalhar.  

 

“Por mais cansativo que seja [a pendularidade], eu moro com a minha família e 

venho dormir aqui em casa, eu vou estar perto dos meus pais e isso é muito mais 

importante pra mim [...] é melhor do que estar lá [em Igarapé-Açu] só porque, de 

alguma forma, vai ser menos cansativo”. 

DISCURSO 3 – K 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Cansaço: explicitação em 2 - F Para o migrante, a rotina migratória é 

cansativa, e mudar-se para Igarapé-Açu 

poderia ser menos exaustivo, porém, 

viver com a família é relatado pelo 
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migrante como essencial, permitindo 

estar em sua casa. 

 

“[...] tu aprende a ter vínculo com a cidade [de Igarapé-Açu], tu começa a olhar a 

cidade de uma forma diferente, mas não chegou ao ponto de se transformar em uma 

cidade que eu queira viver, que eu queira trocar a minha cidade por aquela cidade”. 

DISCURSO 3 – L 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Aprender” é tornar-se capaz de 

algo, graças a estudo, 

observação, experiência, etc., 

tomando conhecimento de 

algo de forma mais ou menos 

complexa. 

 “Trocar” parte da ideia de 

transferir mútua e 

simultaneamente pertences, 

coisas possíveis e passíveis 

de substituição, de tipo igual 

ou diferente. 

O migrante entende que a rotina o faz 

“aprender” sobre Igarapé-Açu, sentir-se 

mais íntimo à cidade, entretanto, revela 

sentimento de repulsa pela ideia de 

“trocar” São Francisco por Igarapé-Açu. 

 

“[...] se tu passa um tempo com determinada pessoa, tu aprende a gostar da pessoa, 

toda vez tu vê essa pessoa. Em sentido figurado, acontece a mesma coisa com 

Igarapé-Açu, é como se eu conversasse com a cidade, ela me recebe, eu estou 

perto daquele município”. 

DISCURSO 3 – M 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Conversar” é falar trocando Relacionar-se com Igarapé-Açu, na 
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ideias ou informações, 

tratando de interesses comuns 

ou diversos. 

 Dentre seus vários significados, 

podemos entender que 

“receber” é aceitar junto a si, 

dando algum tipo de 

tratamento para dar recepção 

àquilo ou àquele que chega.  

ótica do migrante, é relacionar-se com 

contornos de pessoalidade, de troca de 

sentimentos engendrados por uma 

convivência de proximidade. 

 

“Eu não sei ainda como retribuir [à Igarapé-Açu, por conta do curso], não que não 

seja minha vontade [...] eu não sei como vai ser o meu mundo... eu não sei pra onde 

é que eu vou [...] então, eu não vou dizer: „ah, eu vou sair de Igarapé-Açu e vou 

fazer algo por Igarapé-Açu porque me ajudou bastante‟”. 

DISCURSO 3 – N 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Retribuir: explicitação em 1 – V 

 “Ajudar” é dar auxílio, 

assistência a alguém ou em 

algo, pretendendo oferecer 

uma maior facilitação.  

Igarapé-Açu é compreendida dentro de 

um futuro de incertezas por parte do 

migrante, pois com o fim do seu curso 

ele não sabe como contribuir para a 

melhora de Igarapé-Açu. 

 

“Ás vezes nos transportes, eu vejo pessoas infelizes porque vão pra determinado 

local e não é aquilo que querem, é o que tem [...] eu vejo coisas vazias e me dá 

muitas vezes essas sensações de vazio. Parece que eu estou dentro do ônibus, tem 

tantas pessoas, mas tenho impressão que não tem ninguém”. 

DISCURSO 3 – O 
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EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Estar “infeliz” é estar 

desgostoso, fora de propósito, 

em um estado emocional onde 

se considere desfavorecido.   

 O “vazio” é o espaço não 

ocupado por coisa alguma, 

que não contém nada, e por 

isso, um vácuo inabitado.   

Infelicidade e vazio são sensações que 

acompanham e são vistas pelo migrante 

durante a travessia diária rumo à 

Igarapé-Açu, juntamente com 

percepções de que migrar para um 

“local e não é aquilo que querem” faz 

parte da vida de outros migrantes.  

 

[com o término do curso] “As minhas relações que tive com as pessoas que 

estudavam, que eu encontrava lá [em Igarapé-Açu] eu sei que eu vou perder [...] 

um vai para outro local, e outros e outros [...] e nesse momento vai ser como se 

estivesse arrancando algo de dentro de mim, tá tirando algo que faz parte de mim, 

mas foi o mesmo sentimento que eu senti quando fui pra lá”. 

DISCURSO 3 – P 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Encontrar: explicitação em 2 - C 

 Perda: explicitação em 2 – D 

 “Arrancar” é tirar ou separar ou 

extrair com mais ou menos 

força ou violência, 

desarraigando com grande 

ímpeto.   

O migrante compara o fim da migração 

a uma amputação, um processo 

dolorosamente compreendido como 

perda de pessoas “para outro local” no 

futuro, semelhantemente ao início da 

sua pendularidade. 

 

[em São Francisco] “[...] às vezes eu estava, mas não estava tão presente”. 

DISCURSO 3 – Q 
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EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Estar: explicitação em 1 – F A migração pendular permite ao 

estudante a percepção de que é 

possível estar e não estar, de presença 

e ausência, ao mesmo tempo.  

 

ESTUDANTE-MIGRANTE 4 

“Eu fui criada em São Domingos do Capim [...] eu moro aqui [em Castanhal] tem 

quatro anos [...] mas só por estudos, só por isso [...] se não fosse isso, não estava 

morando aqui”. 

DISCURSO 4 – A 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Popularmente, quando alguém 

diz que foi “criado” em 

determinado lugar, remete-se 

ao seu nascimento, origem, o 

local de seu crescimento, 

desenvolvimento. 

 Morar: explicitação em 2 – K 

O ato de morar e o ato de estudar são 

duas faces indissociáveis da migração 

pendular no entendimento da 

entrevistada, dentro de um contexto já 

marcado pela migração definitiva da 

cidade São Domingos. 

 

“São Domingos é pequeno, lá não tem lugar, não tem escola particular, não tem 

curso profissionalizante, não tem essas instituições que tem por aqui [em Castanhal] 

[...] Então lá a pessoa não tem pra onde fugir: ou ela vai trabalhar numa lojinha ali 

pra vender alguma coisa ou ela vem em busca de um lugar mais próximo”. 

DISCURSO 4 – B 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 
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 Nos dicionários, os significados 

de “lugar” são variados, mas 

normalmente é enquadrado 

como um espaço ocupado, 

locais próprios situados em 

povoações para determinado 

fim. 

 O ato de “fugir” envolve a ideia 

de ir-se afastando, de tentar se 

evitar ou abandonar algo ou 

alguém que representa perigo, 

de maneira apressada.  

Para a migrante, São Domingos do 

Capim só teria um “lugar” se oferecesse 

locais que representassem condições 

para desenvolver o âmbito educacional, 

que assegurassem uma possibilidade 

de “fugir” de limitações da própria 

cidade.  

 

“[...] eu aluguei aqui [atual residência da migrante] porque fica próximo de eu pegar 

van [...] por isso que eu moro aqui também: porque fica perto de onde eu pego a van 

pra Igarapé-Açu... a localização... por isso que eu não me mudo daqui [...] aqui é 

inseguro à noite, deserto, aí fica um pouco ruim pra mim, mas eu não me mudo 

daqui por causa da localização [...] pra estudar”. 

DISCURSO 4 – C 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 A “localização” é a 

determinação do 

posicionamento no tempo e no 

espaço de um local, permitindo 

inteirar-se do seu paradeiro a 

partir da sua identificação.  

 “Insegurança” é considerada 

como a falta de condições que 

façam as pessoas se 

considerarem protegidas, 

Para a migrante a sua moradia é de 

risco em certo período do dia, mas é 

facilitadora do processo migratório, 

valendo a pena residir e estar localizada 

em um lugar que representa menos 

transtornos e mais proximidade com o 

local de “pegar van”. 
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confiantes na segurança 

contra os perigos. 

 

“Desde que eu vim morar pra cá [Castanhal], em 2012, de vez, logo eu me 

acostumei, eu gostei de morar aqui. Eu já estou acostumada. Mas [...] eu não 

consigo me considerar muito castanhalense não [...] eu tenho comigo me 

considerar capinense e tem muita gente de Castanhal que me chama de capinense 

porque eu sou de lá do „capim‟ [...] eu até nasci em Castanhal, mas não me 

considero castanhalense”. 

DISCURSO 4 – D 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Acostumar” refere-se a tomar 

para si costumes e hábitos, 

onde se tornou comum 

determinado avezar. 

 “Considerar” é julgar, supor, a 

partir de determinados 

pensamentos que permitem 

ponderar sobre algo. 

O fato de a migrante estar habituada 

com a cidade de Castanhal e ter 

desenvolvido relações que a façam 

gostar até mesmo de morar lá, não se 

mostram suficientes para ela se 

“considerar” uma castanhalense. 

 

“[...] me considero capinense porque a minha família é toda de lá, mesmo que um 

dia eu vá embora [de Castanhal], [...] lá [São Domingos] é nossa casa, aqui tudo é 

alugado [...] pra mim, a minha casa é essa daqui, mas lá é a casa da minha família, 

é totalmente diferente”. 

DISCURSO 4 – E 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 
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 Casa: explicitação em 1 – A 

 Algo “alugado” é definido como a 

cessão do uso e gozo de 

prédio, coisa ou animal, ou 

prestação de serviços, por 

tempo determinado ou não, 

mediante pagamento.  

A migrante revela identificação com São 

Domingos por conta dos laços 

familiares, apesar de já não morar lá. A 

sua moradia em Castanhal é apontada 

como a sua casa, embora seja alugada. 

 

“eu acho o campus de Igarapé-Açu pobre [...] pobre não de conhecimento, mas de 

estrutura [...] depois que eu comecei a analisar as coisas melhor, eu me arrependi 

de ter feito [...] pra Igarapé-Açu”. 

DISCURSO 4 – F 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Estar “pobre” é estar sem 

dinheiro ou recursos, pouco 

produtivo, pouco dotado.  

 “Arrepender-se” é sentir mágoa 

ou pesar por falta ou erro 

cometido, mudando de 

procedimento, de parecer. 

O Campus da UEPA de Igarapé-Açu é 

entendido a partir de uma ótica físico-

estrutural pela migrante, com 

sensações de arrependimento por conta 

de uma noção que atrela o local à 

pobreza de recursos materiais. 

 

“[...] eu não aconselho ninguém a fazer vestibular pra Igarapé-Açu. Não só pra 

Igarapé-Açu, mas também pra outros interiores [...] mas tudo vale a pena [...] quando 

tu passa [no vestibular] tu vê que a felicidade que os teus pais sentem é tão grande 

que eu não ia falar: „ah mãe, eu não vou [...] pra UEPA  de Igarapé-Açu‟”. 

DISCURSO 4 – G 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 
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 “Aconselhar” é prestar 

recomendações para indicar 

vantagens, ajustes para 

auxiliar a suprir desajustes. 

 Felicidade é o estado de quem 

goza de satisfação, sorte e 

ventura, se considerando 

intimamente contente e 

afortunado. 

A migrante compartilha suas frustrações 

com relação á infraestrutura deficitária 

de Igarapé-Açu com outras pessoas, 

entretanto, a sua presença lá foi um 

motivo de “felicidade” intensa nos seus 

laços familiares, bloqueando uma 

possível desistência. 

 

“[...] eu vou e volto de manhã [...] às vezes, a gente sente que estuda em Igarapé-

Açu, mas que não convive ali, que não sabe a história da cidade. É aquela situação 

de só ir ali e voltar todo dia [...] às vezes, bate aquela ideia: „estudo aqui, mas não 

sei nada dessa cidade‟ [...] só passo quatro horas de tempo ali e venho embora”. 

DISCURSO 4 – H 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 O ato de “conviver” remete à 

ideia de viver em comum 

numa relação de intimidade, 

da familiaridade responsável 

por sensações de companhia 

por conta do trato constante, 

diário. 

 Por “saber” entende-se, de uma 

maneira geral, ter 

conhecimento, ciência, 

informação ou notícia de algo 

ou alguém, com 

conhecimentos gerais ou 

Para a migrante, Igarapé-Açu é uma 

cidade onde não se desenvolve 

vivências o suficiente para sua rotina 

diária ser considerada convivência mais 

próxima e maior conhecimento sobre o 

município. 
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específicos sobre. 

 

“[...] eu me sinto assim: só com vontade de chegar [em Igarapé-Açu] quando eu vou, 

e quando eu entro na van, pra voltar, dá vontade só de chegar em Castanhal”. 

DISCURSO 4 – I 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Chegar” é basicamente atingir 

o termo do movimento de ida 

ou vinda, alcançando certo 

lugar. 

O ato de “chegar” em Igarapé-Açu e 

Castanhal, na visão da migrante, é o 

principal gerador dos seus desejos de 

estar efetivamente nestas cidades. 

 

[migrar] “[...] é meio estressante, acaba sendo [...] tem pessoas que vão pra 

universidade só pra passar ali, pegar o diploma. E tem outras que não, que vão com 

vontade de estudar”. 

DISCURSO 4 – J 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 Estresse: explicitação em 1 – M 

 Ter “vontade” referencia 

faculdade de representar 

mentalmente um ato que pode 

ser ou não, praticado em 

obediência a um impulso ou a 

motivos ditados pela razão, 

incitando escolhas e decisões.  

Na ótica da migrante, a migração 

pendular é agressiva ás sensações 

diárias das pessoas, onde o Campus 

como destino diário, pode ser um local 

apenas para “pegar diploma” ou como o 

desenvolvimento da “vontade de 

estudar”. 

 

“[...] pra mim, daquela granja (Marathon – município de São Francisco) pra lá, tudo é 

Igarapé-Açu [...] e de São Francisco pra cá, tudo é Castanhal pra mim”. 
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DISCURSO 4 - K 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Tudo” tem um significado de 

totalidade das coisas e/ou 

animais e/ou pessoas.  

As localidades estabelecidas na 

trajetória diária da migrante pela rodovia 

PA – 320, são subsumidas pela 

migrante à Castanhal e Igarapé-Açu. 

 

“Eu não pretendo ficar nesse tipo de migração [...] porque é mais gasto, é cansativo 

também [...] no começo, nunca passou pela minha cabeça ficar nesse negócio de ir 

e voltar no mesmo dia [...] se eu puder, eu vou evitar com certeza”. 

DISCURSO 4 – L 

EXPLICITAÇÃO NA LINGUAGEM DO 
SUJEITO 

EXPRESSÃO ARTICULADA 

 “Gastar” é despender dinheiro, 

consumir objetos de um modo 

geral, ou forças empregadas 

para determinado ato custoso. 

 Cansaço: explicitação em 2 - F 

 “Evitar” é fugir desviando-se de 

coisa ou pessoa nociva ou 

desagradável, visando impedir 

quaisquer danos. 

A migração pendular é um fenômeno 

encarado como nocivo pela migrante 

desde seu início, pois ser uma migrante 

pendular traz uma série de 

consequências nocivas aos âmbitos 

socioeconômicos e físicos. 
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3. O FENÔMENO GEOGRÁFICO DA MIGRAÇÃO ESTUDANTIL EM IGARAPÉ-

AÇU: ELEMENOS ESSENCIAIS DA PENDULARIDADE 

Nesta última seção, interpretei e sintetizei mais incisivamente as 

compreensões dos estudantes-migrantes como pessoas que trazem consigo um 

experiências espaciais formadas dentro de rotinas pendulares, fazendo um maior 

diálogo com o aporte teórico que remeteu às suas vivências e experiências num 

cotidiano de transitoriedade que lugariza e deslugariza em meio à migração 

pendular. Percebi elementos essenciais e intersubjetivos - o similar, percepções que 

me pareceram ser o foco que aproxima os estudantes – mas também o que 

diferencia e singulariza estudantes-pendulares nas suas relações abandono-retorno 

diário nas/das cidades. 

3.1. NEM LÁ, NEM CÁ... REALIDADE SEM ESTABILIDADE 

O discurso 1 – E denota o quadro de instabilidade desconcertante da 

pendularidade estudantil: apesar de morar e ter relações construídas ao longo de 

toda uma vida com Santa Isabel, o contato diário da estudante-migrante com 

Igarapé-Açu a faz experimentar cotidianamente esta cidade e apesar de nunca ter 

morado, ou mesmo ter tido um contato maior com Igarapé-Açu antes do processo 

migratório, cria relações que expõe sua existência em seu município de residência a 

um estranhamento em relação à lugaridade construída nele por anos. Ao mesmo 

tempo em que a migrante ainda mora dentro de Santa Isabel, sua trajetória 

constante a faz redefinir Igarapé-Açu como um espaço prioritário na sua rotina, 

processo que pode ser fundamental para formar lugares onde lá se reconheça, 

embora desperte um caráter de desconforto e desconstrução na sua cidade de 

residência.  

É importante ressaltar que a fala faz referência à Santa Isabel 

reconhecida, espacializada e lugarizada pela migrante como lugar do habitar, 

apropriada pelo imaginário por experiências e vivências estabelecidas por ela ao 

longo dos anos, mas agora entendida como profundamente alterada e em risco até 

mesmo de desaparecer com todo este sistema simbólico estruturado durante toda 

uma vida familiar, social, cultural, etc. O discurso 1 – F mostra o risco deste 

processo de desconstrução, pois a mesma migrante explicita estar inserida há um 

longo tempo com uma residência no município, mas ter toda uma história de vida 
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nele não a resguardou, ante a migração pendular, de sentir a espacialidade como 

alheia às suas experiências na atualidade e àquilo que sua cidade de origem 

representava e significava até pouco tempo.  

O ápice dessa vida migrante de fluidez diária, se revela na expressão 

“estar e não estar aqui” (1 – F), como se o fluxo migratório pendular possibilitasse 

aos migrantes estar em suas cidades de residência e Igarapé-Açu ao mesmo tempo, 

ou pior, sentir um vazio na sua lugaridade cotidiana que a leve a não estar em local 

nenhum, colocando a migração como aporte para uma contradição espaço-

existencial: ao mesmo tempo em que é via de acesso para um futuro melhor, e, 

portanto melhor reprodução socioespacial, pode também ser responsável por 

vilipendiar o conforto que os significados do lugar na vida da migrante estruturaram, 

estruturam ou estruturariam. 

A ausência vira rotina diária nas cidades por onde os migrantes transitam, 

quebrando laços que permitiriam aos indivíduos reconhecer e se reconhecer nos 

espaços, inclusive como habitantes do mundo-da-vida de seus próprios municípios, 

desconstruindo sua identidade como pessoas que neles vivem, lutam, amam, 

pertencem. Quando migrantes exprimem o sentimento estar e não estar, há 

visualização do ato de estudar como busca de uma vida melhor, mas também o 

risco de uma rotina pautada em um funcionalismo que pauta vivências espaciais na 

monotonia, no vazio de afeto pelas cidades pelas quais transita todos os dias, 

quebrando o ato de morar como apropriação de todo um modo de vida que enraíza 

as relações migrante-lugar. 

No discurso 2 – I, as percepções são semelhantes, visto que, o 

estudante-migrante coloca que a sua vida agora tem contornos que não o levam a 

habitar, a estar, nem em Maracanã, nem Igarapé-Açu: ele entende está localizado 

no “entre”, numa espécie de intersecção espacial que cria e destrói vínculos com os 

lugares. Nos termos propostos por Dal Gallo (2010, p.25), seria um “estar-entre”, 

processo no qual: 

O migrante está entre, na medida em que tem sobre si, ao mesmo tempo, o 
“aqui” e o “lá”, o corpo não se encapsula num “aqui”, porque ele também 
está “lá”. Este “estar-entre” pode ser entendido também como um trânsito 
entre lugares. (...) “Estar-entre” reflete o movimento de fragmentação e 
diversificação das experiências, que os diferentes contextos propiciam. 
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Para o estudante-migrante em questão, este movimento fragmentado e 

diversificado irá ser compreendido como um estar-entre onde ao mesmo tempo em 

que sua cidade de moradia é relatada como o seu “próprio lugar” (2 – I), da moradia 

fixa, estrutura familiar e memórias que qualificam diversos locais da cidade, é 

também entendida como espaço em pleno processo de perda de vínculo afetivo, de 

“não ser o teu lugar” (2 – I). Estar-entre se revela para o migrante pendular como 

criação e destruição de vínculos tão profundamente marcantes para as suas 

vivências e experiências diárias em outros locais, que apesar de não ocorrer 

mudança de endereço definitiva, o seu morar no município apresenta instabilidades 

no momento de senti-lo, de pertencer, de se considerar inserido efetivamente como 

habitante de lá.  

Este estar-entre, tem em seu vértice significâncias existenciais que dão 

aos seus locais de origem e de destino diário, conotações que acabam por se diluir 

apenas como meros espaços de saída e chegada para alcançar metas/objetivos, 

podendo até permitir aos indivíduos continuarem na sua terra natal, porém, de uma 

forma alheia ao pertencimento e enraizamento de outrora, sem referências fixas que 

gerem laços de afetividade. Estas formas de encarar os lugares podem assumir 

claramente facetas de confusão e verdadeira angústia para o migrante. Nos termos 

propostos por Bhabha (1998, p. 19), são sensações de desorientação e distúrbio 

que envolvem e ressignificam o tempo-espaço e atinge pares existenciais como 

diferença e identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão, 

num contexto de desorientação das intersubjetividades compostas por um au-delá – 

aqui e lá, de todos os lados – concomitante ao fort/da, para lá e para cá (BHABHA, 

1998, p. 19). 

A presença pendular do migrante não se manifesta como suficiente para 

reconhecer plenamente sua cidade, pois uma vez vivida como espacialidade fluída 

diante da pendularidade, engendra percepções de viver num município 

caracterizado por ser uma construção espacial embasada pela transitoriedade como 

prioridade na rotina cotidiana. É uma percepção também exposta no discurso 3 – Q, 

quando percebo instabilidade e inserção física espacial do estudante-migrante 

repercutindo nas suas relações e significações, sendo possível atividades 

desenroladas em um determinado espaço, interferir nas relações desenvolvidas em 

outro, porque apesar do migrante estar neles em diferentes momentos, são vividos e 



89 
 

experenciados cotidianamente como intrínsecos, numa rotina que confunde 

ausência e presença em espaços considerados importantes. 

O ato de reconhecer-se no estar-entre faz parte de um cenário de 

adaptabilidade migrante à rotina de migração pendular, indo em direção a um 

processo onde o provisório, o variável e o não-resolvido das identidades se 

apresentam como elementos necessários para o enfrentamento de mudanças e 

cobranças estruturais e institucionais (HALL, 2006, p. 12). Para enfrentar este 

cenário e justificar o enfrentamento diário da vivência pautada em uma mobilidade 

que se apresenta como instabilidades nos lugares, as populações migrantes 

precisam ressignificar em meio ao movimento diário o que se considera buscar o 

melhor para suas vidas, suas experiências.  

Tal instabilidade, entretanto, pode revelar também uma percepção de 

resistência à perda de traços identitários considerados importantes, como desvela o 

discurso 4 – D, no qual a migrante insere o sufixo “ense” para determinar sua 

procedência ligada diretamente à cidade de São Domingos do Capim, local de 

origem intensamente propalada por ela e reconhecida por pessoas ao redor da 

migrante como marcante para sua identificação, por mais que agora não passe de 

uma cidade visitada e abandonada definitivamente por Castanhal. Nem o fato de ter 

nascido e atualmente residir permanentemente em Castanhal são suficientes para a 

migrante romper laços de naturalidade com a identidade de capinense, sobre a qual 

a migrante expressa intensidade de vínculo ainda no presente, quando se refere a 

São Domingos com a expressão “eu sou de lá”, que ressoa como afirmação de 

relacionamento.  

Migrar constantemente para estudar em Igarapé-Açu pode ter 

representado abandono físico definitivo da cidade de São Domingos, mas as 

vivências de toda uma vida marcaram a identidade do lugar como intrinsicamente 

ligada à migrante, certamente atingida pela vida-no-movimento fomentada pela 

trajetória Castanhal-Igarapé-Açu, mas com um sentido de lugar que permite ao 

mesmo tempo se sentir pertencente a uma cidade, moradora de outra e estar 

constantemente em uma cidade diferente destas duas. 

A espacialidade se manifesta como parcialidade despedaçada pela rotina 

migratória, a qual cria um verdadeiro espaço migratório pendular onde velhas e 
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novas rotinas se encontram e desencontram, onde velhas e novas pessoas são 

encontradas e desencontradas, onde origem e destino contém lugares e deslugares 

constituído em meio ao fluxo. Como fica claro no discurso 2 – G, este processo de 

parcialidade da presença do migrante pendular afasta a sua cidade de si, formando 

uma sociedade compreendida a partir da ausência e percebida como 

“desconectada” de seu cotidiano, com questões locais percebidas como 

distanciadas de sua vida e resolvidas “por terceiros”, por quem está mais presente 

lá, por quem não é um morador “parcial”. 

O fenômeno migratório revela um âmbito aterrador: pode acabar se 

tornando um processo no qual o migrante se considere um estranho na sua cidade 

de moradia, pois tira, em certa medida, o poder de participação na sociedade local, 

tão importante para engendrar transformações que o levariam a se considerar mais 

inserido num lugar de tamanha referência para sua vida. Dentro deste quadro de 

ausências e presenças perpetrado pela migração pendular, o que está perto pode 

acabar se tornando distante da vida do migrante, como fica claro no discurso 3 – I, 

onde, para o migrante, um estudante do curso de licenciatura não acompanhar os 

desdobramentos de uma greve de professores, o insere em um fenômeno de 

transitoriedade constante entre municípios que possibilita seus sonhos e metas para 

um futuro melhor, mas constrói percepções de viver em uma cidade desconhecida e 

indiferente à sua presença.  

As implicações existenciais de uma vida na transitoriedade que adquire 

traços de uma diária e rotineira inconstância nas cidades, nos leva a reflexões de um 

migrante pendular que pode ser enfocado como indivíduo cotidianamente diante de 

vivências, que o colocaram em uma instabilidade geradora de angústias na sua 

inserção nos lugares. Ao abordar a ontologia fenomenológica em Heidegger, 

Dartigues (1992, p. 135) traz a tona que o ser-no-mundo é um ser-aí (dasein)12, que 

tem em um dos seus âmbitos, a sua existência em uma “mundanidade” marcada 

pela angústia de estar desprotegido ante o mundo ao seu redor, sendo este 

responsável por (re)construí-lo como alguém que se percebe atingido por relações 

                                                             
12

 “Este ente, que nós mesmos somos, e que tem, por seu ser, entre outras coisas, a possibilidade de 

colocar questões, será designado com o nome de ser-aí (Dasein)” (HEIDEGGER, 1964 apud 

DARTIGUES, 1992, p. 130). 
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de estranhamento e, até mesmo, certa sensação de impotência ante os riscos e 

medos de ser ele próprio ser-no-mundo. 

A angústia logo revelará consequências no/sobre o Dasein e como ele se 

portará em relação a todo esse processo: “Agora o Dasein não se sente mais „em 

casa‟, ele se sente „isolado e estrangeiro‟, arrancado à „pátria da existência pública‟ 

onde estava à vontade como em sua morada. Mas era essa sua verdadeira 

morada?” (grifo meu, DARTIGUES, 1992, p.135). Tentar encontrar respostas a esta 

indagação, reverbera em tentar entender as implicações da migração em uma 

existência em que ser migrante pendular, é estar em constante trânsito entre os 

locais, demandando cobranças feitas ao migrante em se encontrar, se (re)afirmar ou 

mesmo se indagar em relação a sua morada, cada vez mais caracterizada por ser 

diariamente visualizada em ausências e presenças.  

Atravessar cidades cotidianamente traz consigo a possibilidade de correr 

o risco de estar alheio aos fatos, que influem diretamente na vida do migrante, o 

destituindo de interferir e colaborar nas transformações dos seus modos de habitar e 

vivenciar os espaços, os quais podem acabar reorganizados à revelia dos desejos e 

simbolismos íntimos à constituição das suas lugaridades. No discurso 2 – B o abalo 

já é sentido inclusive nas relações familiares: a migração é entendida como o 

fenômeno do desencontro, abalando relações antes lugarizadas, enraizadas, em 

dados espaços que atualmente precisam ser rediscutidos, alvos de “uma conversa, 

um diálogo” para continuarem lugares, neste cenário de ausência vivenciada pela 

família como um todo.  

O migrante aponta até mesmo o casamento como potencial estrutura 

familiar em risco, evidenciando o quão íntimo da vida a migração pode atingir por 

colocar o cotidiano em intenso trânsito.  No discurso 3 – D, é possível notar as 

exigências estudantis e familiares não se restringidos cada uma ao seu devido 

espaço, universidade/casa, respectivamente, pois o migrante revela as cobranças 

universitárias como ameaçadoras das relações desenvolvidas no lar, que deveria ser 

o lugar exclusivo de/para atividades familiares para equilibrar a rotina de 

pendularidade, mas acaba por ser invadido pelas intimações das atividades de um 

outro espaço que não era familiar e está distante, cada vez mais invasivo.  
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Cada contexto espacial deveria se limitar a desenvolver as 

funções/significados já estabelecidas para eles diariamente, mas o que se nota são 

as atividades do local de destino diário da pendularidade se sobrepondo sobre o lar 

do migrante, uma situação entendida como “falta” (3 – D). Graves consequências 

para a existência migrante nos lugares se manifestam, desequilibrando e 

encurralando experiências num sentimento que remete a estar situado em lugares 

invadidos por atividades estranhas a eles, que com o tempo podem ser tornadas 

familiares, mas mesmo assim desencaixadas, disformes com os locais nos quais 

estão sendo inseridas.  

O discurso 2 – F revela o sentimento de estranheza se tornando comum 

entre os estudantes-pendulares e se expandindo pela cidade que, se por um lado 

ainda contém a residência de moradia, por outro, passa a conter locais onde, 

anteriormente, o migrante construiu certo reconhecimento por meio da frequência, 

mas agora se apresentam esvaziados de sua posição de referenciais do/no espaço. 

Sem a presença do migrante, referenciais que já não são compreendidos com um 

sentido de lugar que remeta a percepções do quão bom é estar em lugares que são 

um centro de interesse na vida do indivíduo (BUTTIMER, 2015, p.9).  

Podemos colocar em xeque, então: o migrante reconhece a sua cidade, 

ou apenas lugares que o processo migratório permite? Esta pergunta permeia a vida 

do migrante em face da possibilidade de perda de lugares em razão da pressão para 

conseguir um diploma universitário, e todo o significado atribuído a isto pela 

sociedade em que vivemos.  O discurso 2 – C mostra o migrante desenvolvendo 

sentimentos de busca e perda quase como sinônimos de uma rotina, haja vista que, 

viver em meio ao fluxo diário pode significar não apenas reestruturar as percepções 

construídas durante anos em relação aos lugares experenciados, mas como afirma 

Buttimer (2015, p.17), efetivamente correr o risco de lidar com implicações 

psicológicas e emocionais em um espaço conhecido e ao mesmo tempo estranho.  

Em nome “de uma nova profissão” (2 – C), demandas que podem 

inúmeras vezes ser alheias aos seus próprios desejos, podem levar o migrante a 

atos de “implosão” de referenciais espaciais entendidos como componentes da sua 

identidade nos lugares, que fazem o migrante se reconhecer como integrante do 

município, levando-o a percorrer a cidade de moradia com sensações de 
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estranhamento espacial. Como explicitado no discurso 2 – O, mesmo com o 

pressuposto fim da migração pendular, o migrante que se viu outrora obrigado a 

rearranjar seus laços afetivos nos diversos lugares importantes para sua vida, com o 

fim do curso de graduação, precisará lidar com o desafio de reestruturar tudo de 

novo para dar espaço aos novos referenciais que surgirão na nova rotina.  

Em meio á vida contemporânea de alta fluidez pelos lugares, recompor e 

redirecionar suas vivências e experiências no espaço é uma habilidade 

imprescindível para o migrante, uma vida com instabilidades que podem ser até 

mesmo insuportáveis, pois trajetórias tão conhecidas, lugares tão importantes, 

interações com pessoas tão marcantes, em curto espaço de tempo correm o risco de 

cair na estranheza, suplantando uma relação de intimidade com o lugar, onde: 

Cada troca íntima acontece em um local, o qual participa da qualidade do 
encontro. Os lugares íntimos são tantos quantos as ocasiões em que as 
pessoas verdadeiramente estabelecem contato. Como são essas lugares? 
São transitórios e pessoais. Podem ficar gravados no mais profundo da 
memória e, cada vez que são lembrados, produzem intensa satisfação 
(TUAN, 2013, p. 172).  

 

O avanço de uma transitoriedade que desenraiza o contato com estes 

lugares íntimos traz percepções que a espacialidade tão conhecida hoje, amanhã 

pode ser desmontada e substituída, como um cenário de teatro que precisa abrir 

espaço para novos atores, novas personagens, novos dramas a serem 

desenvolvidos, mas não suficientemente “gravados” na intimidade de uma relação 

ser-lugar.  

Como observo no discurso 2 – H, mesmo a formação universitária 

podendo influenciar efetivamente para melhor intervir no espaço local, com impactos 

positivos que justificam e recompensam a ausência dos quatro anos de curso, o 

cenário de migração estudantil pode ser a gênese de um processo de migração 

definitiva que reestruturará seu modo de vida, tão ou mais brutal quanto o 

experimentado hoje. As faces do desenraizamento espacial na vida do migrante são 

uma constante que se manifestam juntas com as alternativas apresentadas pela 

busca de uma vida melhor, seja na atualidade de migração pendular, seja na 

possibilidade real de um futuro que pode acarretar até mesmo migração definitiva.  
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Uma vez cumprida a meta que impulsiona seu ir-e-vir diário, a obtenção 

de um diploma de Ensino Superior, são gerados caracteres de ambiguidade que 

permeiam a existência de migrantes universitários nas relações ser-lugar: ao mesmo 

tempo em que pode representar o fim da estafante migração pendular, pode, 

também, representar o rompimento por completo do seu habitar na cidade por conta 

de uma migração definitiva para buscar inserção no mercado de trabalho. O fim da 

pendularidade poderá representar o abandono permanente dos lugares 

reconhecidos por tantos anos, que apesar da migração diária atualmente, ainda são 

ao menos comtemplados, suplantando a possibilidade dos migrantes vivenciarem 

com maior intensidade e estabilidade suas lugaridades que, nas palavras de Holzer 

(2013, p.26), contém rotinas experimentadas intensamente nos lugares 

estabelecidos há gerações. 

Diante de tamanha instabilidade e incerteza, é possível compreender as 

percepções migratórias que constroem o discurso 4 – L, quando a estudante-

migrante entende a migração definitiva, ou ao menos mais permanente, para outras 

cidades como fenômeno com características de uma mudança menos penosa e 

agressiva às suas vivências e experiências, pois estar continuamente nos locais das 

atividades diárias permitiria extirpar algumas problemáticas da pendularidade. Nesta 

acepção, os problemas de ser migrante pendular só vêm a somar com outros danos 

espaço-existenciais inevitáveis a quaisquer outros grupos migratórios, já impactados 

por uma serie de metamorfoses abruptamente operadas nos seus lugares. 

É possível notar no discurso 3 – B, o migrante expondo que estes 

impactos se revelam pela necessidade constante de estar pronto para se defrontar 

com intensas mudanças, num cenário no qual não há muito tempo para permanecer 

“triste”, demonstrar insatisfação ou vulnerabilidade diante da nova espacialidade que 

se ergue e que o obriga, por vezes, readaptar percursos construídos tão 

recentemente. As tentativas constantes de (re)conciliação entre novas e velhas 

rotinas demonstra o quanto os abalos em percepções sobre o espaço, podem 

produzir a sensação de que a instabilidade constante é um processo normal na vida 

do migrante, exigindo desenvolver mecanismos existenciais responsáveis por 

conseguir faze-lo “de alguma forma organizar as coisas” (3 – B). 
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Dentro deste cenário, se consolidam lugares que tiveram suas 

significações nascidas e fundamentadas não no enraizamento, na fixidez espacial 

que estabiliza a presença, mas embasadas numa relação migrante-movimento-lugar 

que coloca o destino diário do trânsito constante, enquanto superação de elementos 

visualizados como barreiras, empecilhos, limitantes espaciais à sua existência, numa 

ótica em que: “O homem ter uma relação com a Terra não significa que ele esteja 

encerrado num lugar, mas ao contrário, que sua liberdade se dá na travessia dos 

lugares, em direção ao distante” (BESSE, 2006 apud CAVALCANTE, 2012, p. 53).  

Em face da possibilidade do cotidiano pendular ser encarado sem fixidez, 

sem solidez o suficiente para atrair um vínculo maior por parte do migrante, o 

discurso 3 – A sugere que ao menos manter certos traços da rotina outrora vivida 

plenamente na cidade de residência é entendido, de certa forma, como percursor 

para estabelecer a nova espacialidade. Por mais que as viagens diárias norteiem 

parcela significativa do cotidiano, o rearranjo espacial a partir da migração pendular 

coloca os estudos em Igarapé-Açu á disposição de parâmetros estabelecidos no 

município de residência, pois decidir turno e cidade de estudos é levar em conta as 

experiências no lugar de origem do universitário.  

A cidade natal ainda é o lugar que influencia/influenciou as diretrizes para 

decidir o destino das viagens, a presença do migrante, o tempo de estadia e mesmo 

o curso escolhido, denotando a migração pendular como uma dança-do-lugar que 

possibilita ao migrante uma familiaridade decorrente de uma rotina que impede uma 

desestrutura completa do pertencimento nos lugares (SEAMON, 2013, p.13). Mas, 

se estar na cidade de origem ainda representa certa fixidez de um espaço 

preenchido de vínculos, por outro, percepções de estar nos veículos para Igarapé-

Açu, são indicadas no discurso 3 – O como sensações de estar em um local sem 

ninguém. 

Dentro dos veículos, o discurso 3 – O prossegue denotando que há 

percepções de estar no vazio de uma vida causada pelo deslocamento para locais 

pelos quais não se sente nada, porque são destinos diários que não oferecem nada 

mais que uma atividade a ser desenvolvida e da qual não se espera nada mais em 

troca além das questões de ir para lá ganhar algo. Tal consideração leva o migrante 

a olhar para o outro como alguém inexistente, que tem a sua presença esvaziada, 
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embora esteja ali do seu lado, quem sabe até com objetivos muito semelhantes, mas 

invisibilizados justamente pela sua pressuposta ausência/impotência de escolhas 

diante de cidades para onde está indo. 

Ir em direção ao local onde o migrante desenvolve a atividade que muda 

sua atualidade e pode definir para sempre o seu futuro, gera compreensões de estar 

em um grande “buraco negro” existencial nos seus percursos: não há coisas, não há 

pessoas e ainda pode acabar atraindo suas percepções para dentro de “sensações 

de vazio” (3 – O). Ao considerarmos os momentos dentro dos transportes como 

significativas partes do dia dentro de um fluxo pendular, é notável o caráter de 

infelicidade, esvaziamento e solidão que fazem parte do cotidiano do migrante 

pendular, cercando e invadindo suas vivências, que além de impactadas nas 

cidades de origem e destino, pressionam a existência no trânsito constante à 

percepções frustrantes sobre a vida-no-movimento. 

Coadunando com estas percepções, no discurso 1 – O é possível 

visualizar a estudante-migrante se considerando como alguém que não faz parte 

daquele cotidiano dentro dos veículos de transporte, quase uma intrusa 

irreconhecível porque vem de longe atravessar locais/cidades a que não pertence, 

dentro de um veículo onde sente que não deveria estar. Devido a maneira como 

entende que as outras pessoas dentro do transporte a concebem, a estudante-

migrante até mesmo coloca-se como desclassificada e incompreendida, beirando 

um processo diário de inexistência no qual ela se coloca.  

No discurso 2 – S, às sensações de “esvaziamento” cotidiano na 

presença do migrante pendular, soma-se a sensação de vulnerabilidade: a trajetória 

pendular do estudante-migrante reúne um misto de esperança e medo, na qual o 

migrante se considera desprotegido dentro do transporte caracterizado por ser, de 

um lado, símbolo de acesso a uma melhoria de vida, mas por outro, possibilidade de 

uma fatalidade e interrupção de tudo pelo qual tanto luta, caso ocorra um acidente. 

Estar em constante movimento é estar em constante vulnerabilidade, 

sensação de risco semelhante a uma brincadeira de roleta-russa que pode a 

qualquer momento trazer fatalidade à sua própria vida, expondo sua fragilidade ante 

tantos elementos nocivos perpetrados pelo fenômeno migratório diário. Pensar esta 
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vulnerabilidade se mostra essencial para a compreensão de um fenômeno que tanto 

expõe/impacta o migrante, tendo em vista que: 

A fenomenologia dos riscos-perigos é necessária para que a vulnerabilidade 
seja compreendida em sua inteireza, não apenas como a incapacidade de 
responder a acontecimentos potencialmente danosos. Quando ampliamos a 
vulnerabilidade para sua dimensão intrínseca, como parte do ser e dos 
lugares, podemos incorporar as tensões segurança/insegurança e 
risco/proteção, ampliando o escopo analítico. (...) A vulnerabilidade é 
fundamental porque permite a incorporação abrangente de todos esses 
fenômenos, sendo a resposta do ser, em dado espaço-tempo, ao contexto 
de insegurança, risco e incerteza a que está exposto”. (MARANDOLA JR, 
2008, p.260). 

 

A travessia para locais importantes na vida do migrante, ganha caráter de 

atravessar cidades em uma vida traspassada por de sensações de incerteza, de 

necessitar estar consciente dos riscos e superar as barreiras impostas por 

sensações de vulnerabilidade tornadas tão cotidianas e frequentes. Empreender o 

fenômeno da pendularidade vai precisar ser compreendido como o ato de contornar 

tais sensações de vulnerabilidade, tendo em vista que, para os migrantes 

pendulares, é um imperativo alcançar um horizonte de possibilidades que apesar 

dos riscos, pode ser responsável por garantir algo bem melhor do que o oferecido 

pelo município de moradia. 

Tanto ir-e-vir diário, acaba por afetar não apenas percepções dos 

indivíduos em relação a si e a outras pessoas dentro dos veículos: como fica claro 

no discurso 4 – K, a estudante-migrante entende todo o seu percurso como uma 

espacialidade dividida apenas em Castanhal e Igarapé-Açu, cidades que são 

referenciais espaciais para o desenrolar das suas atividades estudantis e de 

residência. Agrovila Calúcia, Comunidade do 92, cidade de São Francisco do Pará, 

Granja Marathon e Vila de Jambú-Açu são localidades vistas diariamente, mas 

apenas justapostas no espaço como a serem transitadas, confundidas e “engolidas” 

na rota pendular Castanhal –Igarapé-Açu pela rodovia PA - 320.  

A migração pendular termina por ser um fenômeno que traz inexistência 

aos lugares: localidades inteiras são esvaziadas de significados, pois não 

representam funcionalidade alguma para aqueles/aquelas norteados pela ideia de 

alcançar e desenvolver determinadas atividades. Mesmo o destino diário das 

viagens, como explicitado no discurso 4 – H, não está imune a tais percepções, 
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sendo considerado um município onde não se desenvolve vivências e experiências 

relevantes, ainda que transcorrido durante parte considerável dos dias da semana. 

Igarapé-Açu é exposta dentro do constante fluxo como a cidade 

simbolizada pelo “só ir ali e voltar todo dia” (4 – H), dentro de uma concepção onde o 

munícipio tem como parâmetros a chegada-saída do migrante, em detrimento da 

real permanência lá, situado na sua trajetória a partir de sensações de estar no 

desconhecido em meio a uma rotina plenamente conhecida, em algum lugar que só 

existe por “quatro horas de tempo” (4 – H), e num constante estado de 

distanciamento e separação que: 

(...) Teria a potencialidade e o efeito de provocar um estado de angústia, 
desconforto e insegurança, pois o deslocar-se causaria um distanciamento 
dos referenciais identitários e o afrouxamento da 
conectividade/receptividade sujeito-lugar, colocando o individuo em um 
estado momentâneo de suspensão (desenraizamento). O migrante torna-se 
o Outro, o estranho, o estrangeiro, isto é, vive o desencontro espacial (...) 
(DAL GALLO; MARANDOLA JR, 2010, p.176). 

 

A migração pendular carrega consigo este risco aos lugares transitados 

diariamente: cidades inteiras passam a ser vividas como incógnitas aos migrantes, 

olhadas com distanciamento em relação a sua existência nelas, e sobre as quais há 

entendimentos que as definem como inapropriadas para o desenvolvimento de 

relações ser-lugar estáveis e duradouras, podendo levar a verdadeiro 

“apodrecimento” espaço-existencial. 

O discurso 3 – L evidencia que há lugares percebidos com certos 

significados afetivos por conta do início da intensa pendularidade, todavia, por mais 

que o migrante esteja em Igarapé-Açu com intensa frequência diariamente, as 

vivências mais íntimas estão atreladas à cidade de moradia, visto que, lá estão os 

lugares habitados e exaustivamente trilhados como constituintes das histórias de 

vida antes do fenômeno migratório, onde o ato de morar verdadeiramente 

espacializa o ato de viver. Um ato de morar e de viver que significa principalmente a 

casa como abrigo contra a eventualidade e transitoriedade que dispersa/despedaça 

o cotidiano: “[...] a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa nos 

permite sonhar em paz. [...] a casa é um dos maiores poderes de integração para os 

pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem.” (BACHELARD, 1974, p.201). 
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Da feita que o migrante percebe tais significados seriamente afetados, 

como explicita o discurso 3 – E, o migrante tem consciência de que estar em 

Igarapé-Açu, é estar num cotidiano vivido em intenso movimento na busca de um 

“lá” que instabiliza seus vínculos com a cidade de origem: é “preciso estar lá”, em 

Igarapé-Açu, disposto a se envolver num sistema de ausências-presenças que 

produz um vazio nas suas relações dentro da sua cidade natal que irão precisar ser 

ressignificadas.  

Viver no constante trânsito entre São Francisco e Igarapé-Açu é um 

“preciso ir para lá” (3 – E) que traz o significado de uma vida pautada na 

instabilidade da presença do migrante nas cidades, de constante movimento que 

pode não proporcionar presença o suficiente para espacializar suas relações em 

lugar nenhum, ou submete-las a inconstâncias fomentadoras do surgimento de 

sensações de estranhamento com pessoas e lugares, anteriormente tão marcantes 

para a caracterização de suas experiências no espaço. 

Por fim, é preciso, por vezes, “passar o dia lá” (3 – E) em Igarapé-Açu, 

devido à rotina universitária de estudos, romper o período normal que deveria ser 

destinado a sua estadia lá, prejudicando amplamente a manutenção dos vínculos 

com pessoas importantes para que o migrante se sinta no seu lugar, na sua cidade. 

São três perspectivas (“estar”, “ir”, “passar”) que podem ser diferentes momentos 

vivenciados em um único dia, ou experimentadas como três faces de um mesmo 

momento, recorrência de um processo que pressiona a reconstrução dos lugares 

migrantes por conta da fluidez diária, impulsionando rearranjos e negociações nas 

relações ausência-presença nos lugares, com possibilidades de ora serem 

compreendidas como momentos normais no mundo-da-vida do migrante, ora 

momentos desestabilizadores das suas relações. 

Ante estes processos de construção/desconstrução/reconstrução 

baseados na pendularidade, estudantes-migrantes precisarão da maneira que 

puderem, espacializar sua existência em lugares onde é preciso enfrentar a 

constante percepção de transitoriedade/eventualidade, com paradoxos de ter 

residência fixa, mas ao mesmo tempo tão pouco vivida diariamente; de habitar 

lugares onde consideram estar presentes, mas ao mesmo tempo tão ausentes; 

lugares onde construíram estabilidade por toda uma vida, mas ao mesmo tempo, 
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acometidos em seus sentidos pela instabilidade atual. Afinal, qual o lugar do 

migrante neste contexto? Ou, melhor perguntando, há algum lugar para o migrante? 

3.2. AS TENTATIVAS DE (RE)CONSTRUÇÃO DO LUGAR 

“Vou-me embora pra Pasárgada 
Vou-me embora pra Pasárgada 

Aqui eu não sou feliz 
Lá a existência é uma aventura 

(...) 
Em Pasárgada tem tudo 
É outra civilização (...)” 

 
                    Vou-me Embora pra Pasárgada – Manuel Bandeira 

 

Para tentar responder às últimas perguntas do tópico anterior, faço aqui 

um nexo com a “Pasárgada” idealizada por Manuel Bandeira, quando percebo 

perspectivas que em muito lembram o imaginário migrante que, por vezes, encaram 

os locais de destino como espaços que “tem tudo”, verdadeira “outra civilização”, 

condições para a própria existência, em face dos locais de origem suscitarem 

sentimentos de “aqui eu não sou feliz”. O migrante pendular precisa lidar com a 

instabilidade como fenômeno inevitável da/na sua espacialidade e que interfere na 

reconstrução da sua relação com os lugares, haja vista, a busca contínua de uma 

realidade socioespacial nos moldes de “Pasárgada”. 

No discurso 2 – E, o estudante-migrante demonstra esta reconstrução dos 

lugares acontecendo num âmbito de proteção/exposição: a migração o expõe a um 

mundo externo marcado pelo cansaço que vilipendia diariamente seu corpo e a casa 

é um mundo interno que constitui certa sensação de proteção, por oferecer repouso 

que possibilita o descanso diante da rotina de deslocamento intermunicipal 

constante, permitindo ao migrante se refazer e angariar novas forças. O mundo 

externo vivenciado pela migração, afeta diretamente o espaço municipal de 

residência, onde nota-se a percepção de que a casa é o melhor local para estar, 

pois o lar é assumido como proteção contra as agressões ao corpo vindas da 

externalidade extremamente caracterizada pelo fluxo. 

A casa como lugar de proteção manifesta-se ainda mais, quando o 

migrante mede a intensidade do seu cansaço comparando com a estadia no 

Campus da UEPA: é permitido pelo corpo maior cansaço em casa porque lá é 
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entendido como o lugar certo para repousar, é o “local de repouso” (2 – E), enquanto 

na UEPA e durante as viagens, há a necessidade de estar em pleno movimento, do 

empenho e do esforço. Nestes termos, o corpo age com perspectivas de 

seletividade espacial, demarcando os espaços onde o migrante pode mostrar-se 

mais frágil, mais dependente da proteção dos lugares mais familiares, e os espaços 

onde é preciso, ao menos, aparentar estar sempre preparado para alcançar as 

metas que justifiquem a migração. 

Desenvolver estas percepções é imperativo para revestir a rotina 

migratória estudantil contra possíveis sentimentos de colocar em xeque a ida diária à 

Igarapé-Açu, melhor enfrentando as viagens que afastam a presença dos migrantes 

de lugares amplamente conhecidos, pois o contato com lugares íntimos: 

Ás vezes é rico, às vezes é fraco, mas é uma inescapável parte do ser. Um 
lugar é a especial reunião que, em sentido geográfico, reúne a fisionomia de 
lugar, atividades econômicas e sociais, história local e seus significados. Em 
sentido mais psicológico, reunião integra nosso corpo, o estado do nosso 
bem-estar, a imaginação, o envolvimento com os outros e nossas 
experiências ambientais. (Grifo do autor, MALPAS apud RELPH, 2012, 
p.29). 

 

Por mais que o significado de lugar como reunião nas rotinas e 

experiências na cidade de origem tenha sido atingido, o que resta de sua vida 

anterior à migração ainda encontra ressonância na estadia que, embora pequena e 

limitada, ainda guarda resquícios do pertencimento outrora tão comum em espaços 

como o lar. 

Dartigues (1992, p. 161), inclusive denota, a partir de Emmanuel Lévinas, 

as relações intrínsecas entre o desfrutar do prazer de estar em casa e a capacidade 

de se buscar a satisfação de estar acolhido, para que haja um desejo e afetividade 

na intimidade do viver. As turbulências da pendularidade, porém, nos obrigam a 

repensar a própria corporeidade do migrante nos lugares de origem reconhecidos 

como referências de seu mais íntimo acolhimento, haja vista, na atualidade, estes 

lugares estarem diretamente respondendo a parâmetros desenvolvidos, a partir do 

cotidiano construído em espaços onde se desenrolam apenas atividades que 

oferecem condições estruturais para sua sobrevivência.  
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Para Braga (2010, p.2), todo este cenário ganha contornos onde a 

habitabilidade do lugar, tomado como protetor, precisa ser debatida para além de um 

espaço envolto em afetividade onde o indivíduo se sinta bem: é atualmente, mais do 

que nunca, necessário que se manifeste também como defesa contra percepções 

marcadas pelo perigo e risco de se considerar exposto à rotinas degradantes. O 

caráter de espaço que abriga os lugares reconhecidos e familiares angariado pelo 

município de origem de um migrante, é envolto por uma cotidianidade pautada no 

deslocamento, e agora pode se tornar muito mais um abrigo com projeções apenas 

de descanso à serviço da pendularidade. 

Os processos de reconstrução destas concepções de lugar em meio ao 

fluxo diário emergem, no discurso 4 – E, com enormes discrepâncias no entender da 

estudante-migrante sobre ter uma casa em Castanhal e uma casa em São 

Domingos do Capim: esta última é lugar da “nossa casa”, do lar apropriado e 

reconhecido como responsável por fazer a migrante está intimamente ligada á uma 

cidade por inteiro, sendo expressa como a “casa da minha família” com conotações 

espaciais que estabeleceram intimidades nas experiências, memórias e significados 

de toda uma vida antes da migração definitiva de lá. Sua moradia em Castanhal 

também é apontada como “a minha casa”, mas com conotações de uma 

habitabilidade espacializada como o “alugado”. 

 Na ânsia de alcançar metas para ter um futuro melhor por meio da 

migração, o ato de morar pode ser palco de locais que podem ser vividos apenas 

temporariamente, por um valor de aluguel estipulado por alheios à vida do migrante 

e com significação direta de viver em meio a instabilidade nos lugares, tendo em 

vista a transitoriedade constante nas percepções de familiaridade e reconhecimento 

de lugares tão íntimos como a casa. Percepções do migrante pendular sobre a sua 

casa acabam sendo dissociadas das vivências e experiências cotidianas, 

desenraizadas porque envolvidas num conjunto de lugares vivenciados de forma 

“totalmente diferente” (4 – E), típica da contemporaneidade vivida cada vez mais 

dentro de grandes fluxos, que tornam nossa presença fluída pelos lugares, 

existência situada no dispersar das nossas afetividades e atividades em diferentes 

cidades.  
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Locais de moradia onde se vive direcionado a um único aspecto do 

cotidiano, em detrimento de outros aspectos que formariam um viver e morar pleno 

nos lugares. Ainda assim, o discurso 3 – K demonstra que viver, mesmo por apenas 

alguns momentos do dia, com a família é relatado pelo migrante como essencial 

para que se submeta ao ir-e-vir diário, em detrimento de uma migração permanente 

para Igarapé-Açu que talvez pudesse gerar menos desgaste físico. Bachelard (1974, 

p. 197) nos ajuda a compreender estas relações entre Ser-Casa com suas 

explanações topofílicas sobre este processo: “em nossas próprias casas não 

encontramos redutos e cantos onde gostaríamos de nos encolher? Encolher 

pertence à fenomenologia do verbo habitar. Só mora com intensidade aquele que já 

soube encolher-se”. 

Entretanto, para migrantes pendulares expostos à constante 

transitoriedade, a casa pode passar a não ser encarada necessariamente como 

lugar onde é possível reconhecer estabilidade, familiaridade e proteção, pois como 

coloca o discurso 4 – C, a moradia é compreendida como local de risco em certo 

período do dia, mas é facilitadora do processo migratório, valendo a pena residir e 

estar localizada em um local que, ao menos, representa menos transtornos e mais 

proximidade com o principal ponto referencial para seu habitar no município: o local 

de “pegar van”. Este ponto referencial acaba por representar um local que simboliza 

claramente, o significado de uma vida-no-movimento que faz migrantes construírem 

as bases do ato de morar num verdadeiro habitar-no-movimento, constituído 

justamente para mantê-los o melhor possível dentro da pendularidade.  

Para pensar o habitar sob a égide da migração, Dal Gallo (2011, p. 55) 

nos mostra que devemos compreender que o ser é situado, e por isso 

inevitavelmente construtor do seu lugar-no-mundo. O fenômeno migratório quando 

assume importante papel na construção dos lugares, expõe uma perspectiva 

espaço-existencial que precisa ser colocada como enfoque necessário para 

entendermos como a vida na fluidez, mobiliza ou imobiliza a figura do migrante no 

espaço. 

Em certa medida, este habitar-no-movimento pode imobilizar a dimensão 

espaço-existencial em locais considerados “inseguros” (4 – C), mas manifesta-se 

como necessário para cumprir a principal meta de uma casa habitada “só por 
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estudos” (4 – A), por exemplo, edificada nas percepções migrantes apenas para 

trazer o máximo de comodidade dentro da migração constante. A própria cidade da 

residência, acaba sendo vivida e imaginada para servir, principalmente, aos 

propósitos de criar locais na espacialidade local que permitam à vida migrante 

habitar sem tantas restrições espaço-temporais, mesmo sendo um habitar marcado 

por sensações de vulnerabilidade, de estar nos lugares “por causa da localização” (4 

– C), que fomenta uma vida enraizada, justamente, no fenômeno responsável por 

desenraizar migrantes do espaço local todos os dias e, por conseguinte, impedir 

laços mais afetivos com a sua moradia. 

Esta dispersão da presença e vínculos do migrante é percebida no 

discurso 2 – L, quando o estudante-migrante encara uma possível migração 

definitiva de Maracanã para Igarapé-Açu sem tantos problemas, influindo inclusive 

na construção de um espaço onde ele desenvolveria sem grandes dificuldades o ato 

de morar, de se considerar um habitante legítimo, mesmo que isso signifique uma 

mudança que reestruture e cause o abandono de suas noções e memórias de lar, 

antes vinculadas à Maracanã. A estadia constante em Igarapé-Açu por um longo 

período de tempo durante o dia, é entendida pelo migrante como um suporte 

existencial para reconhecer sua espacialidade na cidade, compreendida com 

importantes graus de intimidade, devido o cotidiano pendular, a ponto de considerar 

o rompimento com a cidade natal um processo pelo qual passaria sem ser tão 

afetado, pelo menos nas suposições de seu imaginário. 

Como demonstra o discurso 2 – J, a pendularidade vai construir um 

processo, no qual, o ato de migar traz consigo o empenho em buscar objetos e 

serviços que antes do processo migratório podem não ter tido significado algum, 

mas agora são entendidos como necessários até mesmo para que o migrante se 

considere “morador mesmo do lugar” de origem. O destino diário da trajetória é 

visualizado não apenas como o local necessário para alcançar metas, é também um 

espaço que, a partir da migração, permite ao migrante a construção de certos 

sentimentos de ter, possuir algo a mais, enquanto a cidade de origem revela-se 

como um espaço de interdição, da privação, podendo terminar por resvalar nas 

ideias que os seus moradores formam sobre suas experiências como habitantes do 

espaço local.  
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É nesse sentido que Dal Gallo (2011, p.55) denota como fundamento 

primordial para a compreensão do fenômeno migratório, a partir de uma perspectiva 

espaço-existencial heideggeriana, o movimento como a busca incessante do 

migrante pela sua unidade na identidade, em outras palavras, encontrar as 

condições necessárias para ser ele mesmo o mesmo. Este princípio, denominado 

“mesmidade”, coloca-nos o migrante pendular como alguém em constante choque 

contra si mesmo e contra o espaço fluído por onde transita diariamente, visto que, o 

fluxo das viagens diárias pode assumir importâncias tão intensas quanto o próprio 

habitar e, portanto, colocar sua presença permanente na cidade origem, justamente 

como empecilho para encontrar a si próprio espacialmente. 

O migrante expõe seu próprio lugar de moradia atrelado diretamente á 

falta de “coisas” (2 – J) que de alguma forma completariam sua vida, que 

promoveriam sensações de melhor estar no seu lugar de habitação porque seria um 

espaço completo para sua “mesmidade” lá. Emergem também certos traços de um 

discurso de justificação: se há abandono da cidade de moradia dos migrantes 

cotidianamente e não é possível uma vivência/contribuição tanto quanto poderia 

nela, a culpa é da própria cidade que não propicia condições para sua estadia mais 

constante, que “expulsa” sua presença para Igarapé-Açu e interfere no seu “estado 

de morador” (2 – J), impedindo-o de se reconhecer como um habitante mais ativo no 

município. 

Este cotidiano de abandono e ausência é alvo de preocupações como 

nota-se no discurso 1 – G, o que leva a estudante-migrante a vislumbrar que 

trabalhar no município, exercer sua atividade de formação acadêmica, precisa ser 

internalizada na sua futura prática como imperativo para suprir certo entendimento 

de que a migração causadora de sua ausência, devido os estudos em outro 

município, precisa trazer retorno à cidade que fez e faz parte da sua vida, uma 

dívida com o seu espaço de origem que precisa ser quitada. A perspectiva de 

trabalhar em seu município de origem e “devolver” o tempo tomado pela fluidez 

diária de quatro anos, traz consigo a compreensão de que migrantes são cobrados a 

“agradecer” ás cidades de origem pelos lugares que os abrigaram e os fizeram ser 

reconhecer nas relações ser-lugar, onde desenvolveram laços identitários 

responsáveis por alguma estabilidade, mesmo que tais percepções tenham passado 
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por uma série de instabilidades e esvaziamentos dos seus significados por conta da 

migração pendular. 

O discurso 3 – H entra em confluência com este pressuposto, denotando 

um enraizamento fundamentado no desejo de permanecer no município de 

residência para transforma-lo em outro espaço, embasado em instrumentos teóricos-

metodológicos angariados no Ensino Superior, apontando um novo pensar sua 

cidade de moradia. A migração pendular significou reestruturação de sua 

espacialidade, de abandono diário de sua família e exposição a desgastes físicos, 

econômicos e emocionais e, portanto, ter acesso ao Ensino Superior é manifestado 

como dívida com sua cidade, com o lugar que no final das contas é o seu abrigo ao 

final de cada dia. 

A cidade de moradia é o lugar necessitado das ações dos estudantes-

pendulares como pessoas que ainda a valorizam e se incomodam com problemas 

para os quais, talvez, só eles como portadores de uma visão mais sistematizada 

pelo conhecimento acadêmico, tenham conhecimentos o suficiente para resolver ou 

pelo menos amenizar questões para as quais outros habitantes não conseguem 

apresentar melhores soluções. Entretanto, surge um questionamento, de certo 

modo, inevitável: Ante a rotina de transitoriedade constante entre as cidades, o que, 

de fato, os migrantes pendulares conseguem perceber? 

No discurso 2 – D, o estudante-migrante releva perceber quatro anos de 

desenvolvimento “minguado” na sua cidade de moradia, um cenário no qual, 

aparentemente, as coisas que passou a perceber, pouco ou nada contribuíram para 

o espaço desenvolver-se mais rapidamente, evidenciando que perceber mais e de 

outra forma, não necessariamente significa perceber melhor. O fenômeno migratório 

pode agir como fornecedor de certos conhecimentos sobre a espacialidade que, 

antes da migração, eram invisibilizados ás suas percepções de habitante local, mas 

por outro lado, tolher conhecimentos apreendidos somente com vivências e 

experiências mais presenciais no seu município. 

Quando sigo a acepção do discurso 3 – P, percebo esta apresentando 

novos lugares, pessoas e vínculos afetivos à vida do estudante-migrante, mas 

impactando outras vivências e experiências há mais tempo conhecidas e 

familiarizadas, tolhendo, relações construídas cuidadosamente na cidade de origem 
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e já fomentando sentimento de perda e desconstrução dos significados 

estabelecidos em Igarapé-Açu, devido o fim da migração pendular. 

Como questiona e indica Dal Gallo (2010, pp. 20-21), a capacidade 

individual de cada migrante ante este cenário de idas e vindas de relações migrante-

lugar e migrante-outro, será decisivo na readaptação à outras vivências e 

experiências: 

Como o migrante em nosso tempo da modernidade líquida tem lidado com 
sua condição de transitoriedade? Como este tem orientado suas decisões 
diante da amplidão de escolhas? Pensamos que o migrante, nestas 
condições, se posta a auto-analise, a fim de descobrir o caminho, isto é, um 
caminho que garanta seu bem-estar e sua integridade existencial. A ele 
compete conciliar suas referências dispersas entre “aqui” e “lá” sem perder-
se, sem ter a sensação esmagadora de ter deixado a si mesmo. Questões 
existenciais como: quem quero ser? Quem devo me tornar? A quem e a 
qual lugar pertenço? São questões de auto-reflexão feitas pelos sujeitos 
desde sempre. (...) A cada tentativa de respondê-las a capacidade do 
sujeito de encontrar um equilíbrio entre segurança e risco é colocada à 
prova. (DAL GALLO, 2010, pp. 20-21). 

 

Ao mesmo tempo em que os estudantes-pendulares podem desenvolver 

tais percepções de “auto-análise” e “auto-reflexão” na desestruturação do cotidiano 

pendular, também são envolvidos por percepções que atrelam relações de distante-

próximo à ideia de perda, de vivenciar as cidades sempre vinculadas ao aspecto 

transitório de experimentar no mesmo dia diferentes espaços.  

Conotações de estar e não estar que precisam levar em conta a 

constante instabilidade de precisar se recompor e ressignificar lugares, em face do 

ganho e perda na convivência com outras pessoas e locais. Este cenário de vida-no-

movimento pendular termina por estabelecer um quadro de ambiguidades: o 

discurso 3 - F clarifica que por mais que não haja uma estadia por completo junto 

com a cidade de origem e as pessoas com as quais há forte afetividade, pelo menos 

a pendularidade não representa uma quebra mais forte nas suas relações diárias. 

O contexto espaço-existencial do fluxo pendular, certamente engendra 

várias limitações, porém ainda permite certa base para a manutenção de ligações 

essenciais com os lugares, compondo todo um sistema simbólico que emerge 

justamente no constante trânsito entre as cidades. Tal concepção fica clara no 

discurso 1 – I, quando a fala da migrante mostra o quanto o destino diário da 

trajetória, mesmo vivenciado por apenas algumas horas por dia, suscita percepções 
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espaciais a tal ponto marcantes que reestruturam os significados de simplesmente 

estar em algum lugar para cumprir um objetivo, uma meta. 

O fluxo migratório coloca ao migrante como indispensável, a construção 

de um suporte identitário para melhor estar não apenas na origem diária, mas 

também no destino diário do ir-e-vir constante, objetivando tornar a experiência 

migratória um âmbito tão marcante para a vida, quanto a adoção de um filho, que 

aqui podemos transmutar como a adoção de uma cidade tornada intrínseca à sua 

rotina cotidiana, até mesmo com importância semelhante à cidade natal. Neste 

sentido: 

As identidades perdem assim seu caráter mais estabilizado (...) criando 
novas posições de identificação, mais plurais, menos unitárias e estáveis. 
Num mundo de crescente mobilidade, viveríamos numa espécie de 
produção de identidades constantemente “em movimento”. (...) Agonístico, 
uma vez que nunca se completa, mas que permanece em sua 
indecidibilidade. (HAESBAERT, 2008, p.406). 

 

No caso dos migrantes pendulares, a indecidibilidade que não permite ao 

migrante considerar que está por completo em dado local e a agonia de uma vida 

em constante mobilidade, poderão gerar uma busca incessante e, em certa medida, 

desestruturante para estabelecer uma ligação reconhecível entre o espaço que 

vivenciam todos os dias nos locais de trabalho/estudos, e os espaços de origem 

como o lar e/ou município de origem diariamente abandonados.  

No discurso 1 – H percebi a migrante justamente tentando encontrar tais 

nexos que tragam a sua memória, mesmo que talvez de maneira forçada, coisas 

e/ou acontecimentos que, embora sequer tenha vivenciado (a estrada de ferro foi 

desativada muito antes do seu nascimento, nos anos 1960), ajudam a suprir estas 

sensações de abandono do lugar outrora muito percorrido e experimentado em suas 

rotinas diárias. Nexos que buscam, poupar, tanto quanto possível, a migrante de 

percepções espaciais que tornariam a sua estadia em Igarapé-Açu, mais penosa por 

conta da falta de qualquer reconhecimento neste município.  

O discurso 2 – R demonstra que estas tentativas de reconstruir 

percepções espaciais, por mais limitadas que sejam devido a concentração de 

atividades no Campus universitário, a restrição do tempo de estadia e o contato 

entre o migrante e Igarapé-Açu ter se intensificado apenas há cerca de quatro anos, 
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não se limitam à um conhecimento da dimensão física de Igarapé-Açu. Antes, trata-

se de compreender o fenômeno migratório dentro da visão de um migrante que 

precisa encontrar certa identidade para se reconhecer nos lugares, tornados 

diariamente tão comuns. 

Locais outrora estranhos, agora são familiares dentro de cidades que 

necessitam ser imaginadas como receptivas e íntimas dentro de um contexto 

marcado por (re)adaptações, onde a espacialidade mais antiga, da cidade de 

moradia, convive cotidianamente com outra espacialidade conhecida mais 

recentemente, a cidade de destino diário da migração. São espaços imbricados, 

sobrepostos um ao outro pelo entender dos migrantes, comparados em importância 

por comporem uma trajetória fundamental que suscita afetividade com os lugares e 

certo aporte espacial reconhecível, trazendo alguma estabilidade em meio á tanta 

instabilidade no dia-a-dia. 

É um esforço de identificação explicitado no discurso 1 – L, quando a 

estudante-migrante propõe que os diálogos estabelecidos com as pessoas que 

habitam numa cidade do interior como Igarapé-Açu, funcionam como contraponto à 

capital do Estado, onde haveria ausência de certas qualidades, um diferencial 

importante para melhor encarar o espaço igarapeaçuense. A migração diária 

proporciona o entendimento, moldado pelo trânsito constante entre origem-destino 

da pendularidade, de por vezes encontrar em locais alheios que até pouco tempo 

não faziam parte da rotina, vantagens ligadas diretamente ao fator distância, estar 

afastado do lugar desprovido de qualidades consideradas essenciais para uma 

melhor “relação com as pessoas”. 

O cerne do discurso 3 – M é justamente esta rotina migratória, permitindo 

o estabelecimento de uma reciprocidade entre migrante e Igarapé-Açu, onde cada 

um conhece suas necessidades e abundâncias, suas falhas e qualidades, tristezas e 

alegrias. Por mais que o tempo disponível para estar no município de destino diário 

da migração não seja integral e direcionado principalmente para as atividades ali 

desenvolvidas, há troca de sentimentos com os lugares que compõe a cidade, 

deixando marcas profundas em sua vida porque ajuda a confortar, desvendar e 

revelar quem o migrante se tornou e as lugaridades construídas por conta desta 

rotina de trânsito constante. 
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Nas atuais tentativas de reconstruir os sentidos de lugar, o discurso 2 – K 

indica que não é preciso morar fixamente em algum lugar para ter apreço por ele, 

nem percorrer ele por inteiro por vários e vários anos. A vida de migrante do 

universitário limita seus conhecimentos e reconhecimentos de Igarapé-Açu ao 

período de início do curso, cerca de quatro anos, e concentra suas atenções no 

Campus da UEPA, porém é o suficiente para que o município seja entendido como 

lugar de experiência diária, da vivência dentro da qual as viagens constantes 

significam não apenas cansaço e abandono-retorno ao município de residência, mas 

também um elo que cria novos vínculos, momentos de verdadeira consciência, troca 

e intimidade com novos lugares por onde transcorre sua vida (TUAN, 2013, p.172). 

Por isso, afirmo que não se trata de viagens diárias ligando ponto A ao 

ponto - B, afinal: 

Falar da experiência da viagem não significa descrever a relação entre um 
ser e sua exterioridade, os espaços da viagem; é mais do que isso. Essa 
relação inclui uma intencionalidade, uma necessidade de presentificação 
entre as partes. O sujeito que visa e o objeto que é visado são copresentes 
e se confundem na textura mesma do ser no mundo. (MEDEIROS, 2014, 
p.23). 

 

As experiências dessa presentificação e copresença na atualidade, sem 

dúvidas, sofrem ressonâncias de experiências espaço-existenciais anteriores ao 

fenômeno migratório como indica o discurso 1 – J, onde o evento denominado Festa 

da Cerveja é entendido como um momento onde aparentemente, no imaginário da 

migrante, Igarapé-Açu e Santa Isabel se “tocam”, se assemelham de tal forma um ao 

outro que quebrariam barreiras que a afastariam de sentir ora a sua cidade natal, ora 

o município que por conta da migração faz parte de sua rotina cotidiana. As 

tentativas de escapar ao constrangimento de vivenciar apenas um município como 

cidade constantemente reconhecida, são constantes: com a Festa da Cerveja, o 

espaço como elemento da separação perde este significado em detrimento do 

espaço como semelhança, capaz de trazer à memória as percepções deixadas para 

trás todos os dias em sua cidade de origem. 

Os sentidos do corpo ganham significados fundamentais para, ao menos, 

tentar certo reconhecimento espacial diante do fluxo constante, pois ouvir o 

tecnobrega, ver as pessoas com trejeitos semelhantes e sentir a cidade se 
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transformar por conta de momentos que remetem a cidade de origem, pintam um 

cenário de um espaço que não destrói as experiências tecidas anteriormente à 

migração. Não apenas na cidade de destino diário da pendularidade: o discurso 3 – 

G clarifica que as percepções dos cinco sentidos do corpo que levam os migrantes a 

sentirem presencialmente a sua cidade de origem, principalmente estar com 

aqueles/aquelas que representam laços de amizade e familiaridade, dá um valor 

todo especial às vivências corpóreas no espaço, mesmo efetivamente desenvolvidas 

em diminutas porções de tempo.  

Sentir carnalmente o lugar é intrinsicamente sentir carnalmente o calor 

humano, do outro, imensurável ás tecnologias que prometem “encurtar” distâncias e 

aproximar as pessoas, confundido em certa medida experienciar as texturas 

espaciais com experienciar texturas do corpo.  Como afirma Merleau-Ponty (2007, 

p.20) “a relação entre as coisas e meu corpo é decididamente singular: é ela a 

responsável de que, às vezes eu permaneça na aparência, e outras, atinja as 

próprias coisas; ela produz o zumbir das aparências, é ainda ela quem o emudece e 

me lança em pleno mundo”. 

O estabelecimento desta relação/identificação entre o corpo e o mundo ao 

redor, é um ato que assume aqui contornos, onde, estar em lugares onde se sinta 

bem, é manter contato “frente a frente” (3 – G) com locais significados em grande 

parte pelas lembranças afetivas de/com pessoas, principalmente no município de 

origem, inigualáveis em comparação a emoções sentidas a distância. Construir um 

cenário deste tipo, também pode ser base fundamental para redefinir novos lugares 

em Igarapé-Açu: o discurso 1 – N denota a primeira visita da estudante-migrante ao 

Mercado Velho, ponto turístico que é patrimônio histórico-cultural em Igarapé-Açu, 

como uma experiência transcendental que a projetou para outros espaços, outros 

tempos, inclusive fora do Brasil. 

As imagens lá vistas a projetaram não apenas como observadora, mas 

impeliram sua estadia ali a se configurar como plena participação e construção de 

um espaço igarapeaçuense reconhecível que, mesmo existindo apenas no 

imaginário, a envolveram bem além das experiências migratórias vividas até ali no 

município. Foi um cenário próprio, conhecido por inteiro, familiar como o município 

de origem da migrante, uma Igarapé-Açu finalmente vivida intimamente e 
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seguramente reconhecida, onde a migrante é participante ativa de sua construção 

espacial. 

A (re)construção dos lugares, então, pode ser um verdadeiro contraponto 

a uma realidade que coloca migrantes, por vezes, apenas como transeuntes em um 

local para estudar, alheio ás suas perspectivas e sonhos, um espaço experimentado 

apenas por um determinado momento e logo abandonado sem qualquer outro 

envolvimento afetivo. Reconstruir sua lugaridade em Igarapé-Açu, manifesta certo 

desejo do migrante em conhecer e se considerar parte de Igarapé-Açu de maneira 

mais intensa, construir a cidade como lugar reconhecido de fato, mesmo não sendo 

e nem pretendendo ser um morador de lá. 

É preciso que admitamos que estar em constante transitoriedade espacial 

tem como possibilidade, apresentar o sentimento de multipertença, caracterizada por 

certa estabilidade nos laços de pertencimento e interconexão nas relações origem-

destino engendradas nos lugares (HAESBAERT, 2004 apud DAL GALLO & 

MARANDOLA JR, 2010, p. 177). Aí levo também em conta um importante âmbito da 

pendularidade: o tempo de estadia nos locais durante o dia enquanto preenchimento 

de significados.  

Numa hipótese que não pode ser descartada, múltiplos locais podem 

acabar sendo marcados pela perda de familiaridade na relação origem/destino 

durante certo período do cotidiano e, em outro dado momento, levar o migrante a ter 

percepções espaciais que tragam à sua memória, durante determinada porção de 

tempo, uma vivência espacial que o leve a se reconhecer parte de algum lugar, visto 

que: 

O espaço torna-se mais fluído. Mas pode ser suficientemente memorizado e 
reconhecido ao alcance ao da vista ou nos deslocamentos ocasionais 
relativamente frequentes. As referências visuais identificáveis até o 
horizonte tornam-se essenciais e ganham um valor simbólico (CLAVAL, 
2007, p. 190). 

 

O valor simbólico presente no ato do migrante identificar-se na fluidez 

como alguém que vive em constante trânsito, revela-se, indica o discurso 2 – M, 

como (re)configurações que transformam meros locais de passagens, prédios sem 

qualquer significado na vida anterior à migração, em lugares como símbolos de uma 
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rotina que anima seus cotidianos por meio do fluxo migratório. É um fenômeno que 

marca migrantes e suas relações com os lugares de tal forma, que não se trata 

apenas de suscitar novas percepções destes consigo mesmo e/ou entre migrantes e 

outras pessoas, mas manifesta-se a este grupo como os lugares da vida significados 

como uma espécie de abrigo, um lugar reconfortante construído dentro do trânsito 

constante entre os municípios.  

A relação ser-lugar neste contexto de migração tem sim contornos de 

funcionalidade, de estar em determinado local apenas para alcançar uma meta 

estipulada como importante pelo migrante, mas é também para além destas 

considerações, entendido como um centro de bem-estar e bem-querer: é uma 

reciprocidade onde o migrante significa o lugar e é significado pelo lugar, descobre o 

lugar e é por ele descoberto, formando ligações de interação que marcam para 

sempre a vida das pessoas. Como corrobora o discurso 2 – P, um local como o 

Campus da UEPA de Igarapé-Açu tem um padrão arquitetônico, uma estruturação 

física, que pode suscitar diversas significações nos indivíduos sobre o prédio: de 

feiura ou beleza, de arejo ou claustrofobia, de liberdade ou aprisionamento, de 

eficiência ou deficiência, etc. 

Mas, para além de questões estruturais, o migrante ressalta o Campus da 

UEPA como um lugar onde o migrante encontra pessoas que o fazem se “sentir 

bem” (2 - P) lá, com noções de pertencimento e enraizamento, em uma referência 

espacial diária significada a partir da convivência com pessoas com as quais, 

partilha familiaridades e vivências diante da transitoriedade pelos espaços, por 

vezes tão difícil de enfrentar. Nestes termos, as relações intersubjetivas dinamizam e 

animam o lugar com conotações de estabilidade e fixidez ante tanta fluidez diária, o 

lugar do destino da trajetória capaz de ser compreendido como solidez de estar com 

pessoas visualizadas como um elo extremamente necessário para encontrar, ao 

menos, uma sensação de segurança no vivenciar percepções de intimidade 

semelhantes ao da sua casa. 

Ao discutir sobre essas relações cotidianas que se formam entre os 

lugares e o habitar no mundo contemporâneo, Heidegger (2008 apud 

CAVALCANTE, 2012, p. 51), discorre que as construções onde os seres humanos 

desenvolvem suas atividades rotineiras no âmbito do trabalho, podem criar um 
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sentimento de habitar e não-habitar, onde construir o habitar ganha conotações 

vinculadas ao ato de estar em locais frequentados rotineiramente. O Campus da 

UEPA como lugar de atração cotidiana dos estudantes-pendulares, gera percepções 

embasadas num ir-e-vir que forma uma miríade de significações e vínculos, como os 

apontados anteriormente, em relação àquele espaço e as pessoas, fomentando a 

ideia de abrigo e reconhecimento em longas porções de tempo no dia, uma espécie 

de extensão da moradia do migrante construída diariamente de forma temporária.  

Como expõe o discurso 4 – G, a construção do espaço universitário como 

lugar não conta apenas com as relações afetivas formadas em Igarapé-Açu, mas 

também influi a presença da migrante em Igarapé-Açu ser considerada um motivo 

de “felicidade” tão intensa nos seus laços familiares, que bloquearam e bloqueiam 

quaisquer decisões de desistência, de frustração tão forte que tornariam impossível 

sua estadia diária em Igarapé-Açu. A migrante tem a sua existência envolvida 

diariamente em um fenômeno típico da vida de vários migrantes: é preciso negociar 

sua presença nos lugares tão importantes para alcançar o seu objetivo. 

Na verdade, há neste processo uma constante necessidade de equilibrar 

cotidianamente o ir-e-vir com sensações de ônus e bônus e, por isso, constante 

negociação da relação ser-lugar nos espaços de destino para que os migrantes 

possa se inserir neles (DAL GALLO, 2010, p. 22). Ao concordar que esta negociação 

para atravessar os lugares gera nas pessoas uma sensação de que “tudo vale a 

pena” (4 – G), percebi a pendularidade como um ir-e-vir usada como ponte para 

alcançar os mais variados desejos pessoais e/ou familiares, mas que também 

desenvolve na lida diária dos migrantes, o paradoxo escolha/imposição. 

Constatei a construção de uma espacialidade onde se percorre e habita 

com percepções que envolvem estranhezas e tristezas, mas também lugares que 

trazem consigo o significado de toda uma trajetória de luta e orgulho por ter 

conseguido chegar lá, com possibilidades que vão ajudar a desembocar num melhor 

modo de viver. Como indica o discurso 3 – C, a construção de referenciais espaciais 

é primordialmente a intencionalidade do estudante-migrante negociando sua 

transitoriedade intensa no/pelo município, de modo que, definir locais como “algo 

bacana” ou o que “não é importante”, é definir a real importância e as possíveis 



115 
 

relações com Igarapé-Açu: do amor ao ódio, da afetividade ao menosprezo, do 

conhecer bem o outro ao sentir que desconhece totalmente o outro.  

Tais observações são guiadas pela rotina que concentra a presença e o 

flanar no espaço igarapeaçuense, e pode representar “olhares” para Igarapé-Açu 

como uma cidade limitada ao usufruto por algumas horas do dia e logo depois 

descartável, desconhecida e irreconhecível para os estudantes-migrantes, 

características de um município que se torna deslugar justamente por conta da 

quebra diária da presença dos migrantes. 

3.3. LUGAR E TRÂNSITO: POSSIBILIDADES DE DESLUGARIDADE 

Que alcance tal deslugaridade pode ter na rotina migratória pendular? 

Possíveis respostas para a potencialidade deste fenômeno começam a ser 

desveladas quando percebo o ir-e-vir diário, causando percepções de intenso 

abandono da residência, do lar, antes fonte-maior de sensação de “bem querência” 

por longas porções de tempo. Para Cavalcante (2012, p. 49) a noção de lar deve 

ressaltar características que evoquem nas pessoas sensações que envolvam 

intimidade, afetividade, proteção, familiaridade, ligando-se por isso, ao conceito de 

lugar quando da análise ontológica do habitar humano.  

Visualizei no discurso 1 – A, entretanto, a casa sendo entendida como um 

ponto de encontro na rotina diária migrante que ao invés de ser vivido como um 

lugar onde se tenha familiaridade, reconhecimento e proteção, acaba sendo um local 

de parada final de cada dia e sem mais nada a oferecer a não ser descanso. A casa 

se manifesta como um lugar desconectado de vivências que inspirem outras 

atividades a serem desempenhadas na sua vida diária, um local sem a necessária 

referência estável num espaço que se apresenta cada vez mais fluído, degradando 

seu sentido de intimidade em direção a significados, que transformam o lar apenas 

em endereço residencial sem maiores laços de afetividade e reconhecimento. 

Também nota-se no discurso 4 – A, a dimensão espaço-existencial em 

determinados locais, sendo subjugada a atividades desenvolvidas diariamente em 

outros, comprometendo a percepção de migrantes em espaços que deveriam 

representar o amplamente reconhecido e vivido: a cidade de moradia, a casa de 

moradia. O que se percebe, são esses lugares perdendo essas significações em 



116 
 

detrimento de noções vinculadas ás rotineiras atividades desenvolvidas diariamente 

em outros locais, representando uma moradia compreendida apenas para servir de 

ponto final do dia-a-dia da pendularidade, pontos topográficos sem sentidos mais 

íntimos na rotina migrante, habitados para alcançar certas metas, “só por isso”. 

Uma vez que à casa é atribuída a qualidade de integradora entre os 

pensamentos, as lembranças e os sonhos do ser humano, o ato de encolher-se, de 

refugiar-se, traria sensação de segurança para que não  houvesse neste contexto de 

abandono-retorno diário, uma dispersão do Eu-Morar (BACHELARD, 1974, p.197). 

Por isso, conseguimos perceber migrantes reconhecendo que precisam fazer 

sacrifícios na sua rotina espacial na cidade de origem, mas tornando claro que não 

estão dispostos a abrir mão do seio familiar que só sua casa consegue oferecer, 

pois há a compreensão de uma perda sem precedentes, o fato de se distanciar das 

relações familiares. 

No final das contas, esta possibilidade é percebida como a justificativa 

primordial para o envolvimento da sua existência numa vida-no-movimento que 

deslugariza, mas ao menos não rompe sua presença diária na cidade natal. Na 

espacialidade das suas vivências, o migrante monta toda uma rede de simbolismos 

pelos lugares onde algumas distâncias são toleráveis, dignas de compreensão por 

conta do desenvolvimento de atividades que supostamente irão leva-lo a uma vida 

melhor, mas outras separações são intoleráveis, injustificáveis “só porque, de 

alguma forma, vai ser menos cansativo” (3 – K). A ausência por completo de 

experiências com o lar de origem, sentir um lugar amplamente reconhecido e 

familiar, poderia causar sofrimentos bem maiores se comparados com o cansaço 

físico do ir-e-vir. 

Em vidas envolvidas com processos migratórios, cada vez mais presentes 

como norteadores das percepções que indivíduos e grupos têm sobre viver o seu 

espaço, o lar mais do que nunca demanda compreensões sobre seu papel de 

seguridade. Ante as possibilidades iminentes de instabilidade constante nos lugares, 

as relações construídas pela intencionalidade de indivíduos em relação a sua 

moradia/residência revelam dinâmicas inéditas, visto que, a casa guarda o primeiro 

mundo do ser humano com intensos traços de familiaridade, corpo e alma das 

memórias e do viver, onde a existência percebe-a como porto seguro para suportar 
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“tempestades do céu e tempestades da vida” que se formam e atingem a 

cotidianidade (BACHELARD, 1974, p. 201). 

Instabilidade e deslugarização nas relações com a espacialidade de 

moradia, terminam por construir o discurso 2 – A: para o estudante-migrante morar 

no local onde se localiza os estudos é compreendido como eficiência e equilíbrio na 

vida estudantil, de melhor aproveitamento para estar quando o objetivo é ser o 

melhor que puder. A migração pendular, ao invés de obter um caráter de acesso à 

melhor qualidade educacional/social, é visualizada, neste caso, como um empecilho 

espacial com o qual estudantes-migrantes lidam e percebem como fator de risco 

para alcançar o objetivo maior de ter uma melhor graduação. 

Emergem percepções que encaram a cidade de origem como um espaço 

desvantajoso por conta do deslocamento diário, enquanto Igarapé-Açu “oferece” o 

tempo/espaço com um significado de vantagem, sendo uma espécie de “dádiva” 

possível, segundo o imaginário migrante, somente para quem reside na cidade e a 

desfruta como lócus ideal de estudos que diferencia os estudantes-migrantes dos 

habitantes de lá. Nesta ótica migracional, o ato de morar precisa estar enquadrado 

dentro de parâmetros compostos, principalmente, pela possibilidade de alcançar, da 

melhor forma possível, o objetivo do universitário, a graduação, colocando em 

segundo plano quaisquer perspectivas de afetividade e intervenção na sua 

espacialidade cotidiana dentro da cidade de origem. 

Estes âmbitos da afetividade e da intervenção (política, social e 

econômica) são perfeitamente vistos nos termos da deslugarização com a 

estudante-migrante de Santa Isabel: no discurso 1 – C há a percepção de que se 

não fosse o trânsito diário, haveria melhorias no município, valorizando a sua 

presença como transformadora do seu lugar de moradia e sua ausência como perda 

para o crescimento da cidade, caracterizando a possibilidade da formação de um 

cenário marcado pelo seu não envolvimento em lutas pelo melhor habitar no espaço 

local. Como indica o discurso 1 – D, há, de certa forma, rompimento na ligação entre 

vivências e os lugares que durante toda uma vida foram construídos envoltos em 

relações familiares, com riscos de perda do significado que tinham como suporte 

para memórias que a faziam reconhecer intrinsicamente a cidade onde mora. 
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Com tais percepções altamente impactadas, o discurso 4 – I aponta 

justamente este processo, desaguando na ausência de apego que faça a migrante 

considerar sua estadia em quaisquer umas das cidades da trajetória diária como 

enraizada o suficiente para criar relações de saudades, de sofrimento pela relação 

frenética de abandono-retorno aos munícipios, importando sair o mais rápido 

possível para suprir a vontade de chegar às cidades já bem definidas em seus 

significados. Desse modo, cidades são vistas com percepções restritas ao sentido 

máximo de locais de entrada e saída: migrantes estão expostos a um fenômeno de 

contínua busca para estar em constante fluxo, em detrimento do permanecer, 

vivenciar, experimentar mais intimamente e mais presencialmente as cidades. 

Vivências e experiências mais íntimas e próximas nas cidades, assumem 

contornos que podem significar a estadia mais estável do migrante nelas como um 

empecilho para alcançar espaços que canalizam sua “vontade de chegar” (4 – I), 

gerando percepções onde é mais relevante ter uma vida de ir-e-vir constante e 

frenético, do que estabelecer laços afetivos nos lugares. Formam-se municípios na 

visão que expõe o discurso 4 – B, onde Castanhal só é cidade de moradia da 

estudante-migrante porque oferece “lugares de fuga”, opções para “escapar” das 

restrições da cidade de São Domingos, da qual é preciso escapar para ter acesso a 

espaços entendidos como busca de liberdade para uma reprodução socioespacial, 

que não se restrinja ao desempenho de atividades consideradas limitadoras.   

A migrante monta ideias de lugar atreladas à compreensões, onde pouco 

importa percepções de reconhecimento e pertencimento: São Domingos “não tem 

lugar” (4 – B) porque há ausência de locais que possibilitem um modo de vida 

enquadrado em sonhos e desejos considerados mais relevantes no ponto de vista 

socioeconômico; Castanhal, ao contrário, é o “lugar mais próximo” (4 – B), que se 

não oferece diretamente os locais jugados como necessários para a vida da 

migrante, oferece, no mínimo, uma via menos distante para alcançar locais 

plenamente caracterizados como proporcionadores de sensações de estar na cidade 

certa, para concretizar objetivos de vida profissional. 

A espacialidade migrante adquire traços de um contexto no qual:  

Os processos que levam à diferenciação de lugar estão em toda a parte 
comprometidos em uma luta contra aqueles que levam à ausência-de-
lugaridade. Assim, qualquer parte, não importa o quão uniforme possa ser, 
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tem alguns elementos de lugar. Não importa quão forte seja o espírito do 
lugar, este possuirá alguns aspectos de ausência-de-lugaridade 
compartilhados com outros lugares. A identidade de alguma parte não é ser 
lugar nem ausência-de-lugaridade, mas a expressão do equilíbrio entre 
particularidade e uniformidade. (RELPH, 2012, p.25). 

  

A “luta” pelo “equilíbrio” nas cidades de origem dos estudantes-migrantes, 

mostra espaços resguardando consigo lugares bem conhecidos onde se 

desenvolveram afetividades, memórias e significados intimamente familiares nas 

experiências migrantes, mas que também são impactados pelo desejo de migrar 

rumo a outros horizontes que acenam para outras perspectivas de futuro. Cenário 

compreendido a partir de sentimentos de estar interditando o indivíduo de ser tudo o 

que poderia e deveria ser, ante o mundo de cobranças erguido diante da sua vida. 

O discurso 1 – B denota uma migrante que, ao contrário da migrante 

acima, ainda mora na cidade de origem das afetividades, memórias e significados 

construídos por toda uma vida, mas nem por isso menos atingida pela trajetória 

diária pautada na migração pendular, pois consigo notar reflexos diretos nas 

limitações do que é percebido no seu próprio espaço local. O município de origem 

pode ter passado por inúmeras transformações, porém, o cotidiano fora dele pode 

fomentar “olhares” que remetam primordialmente para fora do espaço local, o que 

invisibiliza justamente problemáticas da cidade de origem por conta do 

distanciamento de relações ser-lugar nela.  

Na atualidade da universitária, ter um cotidiano migrante demanda 

preocupações enfaticamente migratórias, dentre as quais, os possíveis reflexos dos 

destinos das trajetórias diárias na sua vida, como é perceptível no discurso 1 – M: 

Belém, mesmo outrora apontada como cidade de uma melhor estrutura e melhor 

ensino (1 – K), tem atribuições que remetem diretamente a um espaço que adquire 

contornos de repulsa justamente pelo caráter migratório expresso “pelo trânsito” e 

“pelo deslocamento”, considerados nocivos. Em termos comparativos, Belém tem 

distância menor em relação à Igarapé-Açu, porém estar mais distante de espaços 

conhecidos por engendrar percepções de “estresse” e “fadiga”, manifesta-se para a 

migrante como motivação para o melhor conviver devido o estabelecimento de outra 

rotina, outro modo de viver, evidenciando um processo onde as rotinas migratórias 
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podem acabar por contaminar as pessoas num sentido degradador das relações 

humanas. 

Sentido degradador, como compreendido no discurso 1 – K, que se 

manifesta na espacialidade migrante como exposição à ausências de sentir e estar 

nos locais, trazendo á tona o choque entre os sonhos e esperanças que formam a 

imagem do Ensino Superior e a realidade, marcada pelo sentimento de precariedade 

com a qual estudantes-migrantes se deparam no espaço universitário. Surge o teor 

trágico da migração estudantil: além de lidar com as sensações de ausência e 

abandono em relação à sua cidade natal, o Campus de Igarapé-Açu expõe também 

estudantes-migrantes a sérios problemas de pertencimento por não corresponder a 

certas expectativas.  

O local que deveria trazer consigo, ao menos, significados de bem-estar 

para a presença diária dos migrantes lá, o que poderia atenuar os impactos 

negativos perpetrados pelo fenômeno migratório, coloca-os dentro de um cenário de 

deficiências, onde o campus é entendido como um prédio desprovido de afetividade 

que faça universitários/universitárias minimamente considerarem que estão e 

vivenciam uma universidade. O destino diário da migração que desempenhou papel 

fundamental no ato decisório de migrar acabou também, em certa medida, 

frustrando perspectivas de Igarapé-Açu como um referencial pelo qual vale a pena 

abandonar diariamente o lar, a família e os lugares amplamente conhecidos na 

cidade de origem. 

O Campus corre o risco de tornar-se o deslugar diário, visualizado 

inclusive como local sem condições de desenvolver relações afetivas ser-lugar, 

apontado apenas como um ponto de destino da trajetória cotidiana, um caráter 

meramente funcionalista, monótono, apenas um prédio deslugarizado porque lá não 

há um ambiente que favoreça vivências e experiências que representem ao migrante 

estar e sentir aquele espaço como seu. Poderá, então, surgir a pergunta: Então, por 

que migrar para lá? Estudantes-migrantes precisarão lidar com esta pergunta, 

principalmente aqueles e aquelas que conhecem, admiram e estabelecem 

comparações com outros campi, associando estes diretamente a uma melhor 

estrutura física. 
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No discurso 2 – N, justamente o fenômeno da pendularidade é 

considerado um empecilho para contornar este quadro deficitário, visto que, 

migrantes pendulares que moram em outros municípios podem desenvolver uma 

sensação de impotência para transformar a realidade do Campus, devido o 

tempo/espaço da sua rotina de ausência diária da cidade de estudos, mesmo que no 

Campus tenham construído, desde o início do período migratório, grande afinidade. 

A possibilidade de lutar pela melhoria do espaço universitário é solapada, tolhendo 

em grande medida a construção da universidade como lugaridade na qual os 

estudantes, migrantes ou não, se apropriam espaço-existencialmente do local que 

participa tão intimamente dos seus cotidianos. 

Sem o desenvolvimento de uma percepção que leve universitários e 

universitárias a se identificarem com o Campus, há risco do surgimento de um 

Campus entendido como um espaço de menosprezo pelo qual não se luta e, por 

conseguinte, não são planejadas melhorias. Como evidencia o discurso 4 – J, neste 

cenário os estudantes-migrantes são expostos a dois extremos nas percepções 

espaciais: o Campus pode ser um local simplesmente entendido como um ponto de 

passagem cotidiano, destino vivido apenas para “pegar diploma”, sem 

relacionamentos mais afetivos na relação estudante-Campus; num outro extremo, o 

Campus pode ser, de fato, vivenciado para além de um prédio que fornece aos 

universitários apenas uma graduação, podendo ser um lugar apropriado como 

plenamente importante porque a “vontade de estudar” o referencia como um lugar 

marcante diante das experiências diárias. 

Itaborahy (2013, p.43) experimentou estes dois extremos, e nos mostra o 

quanto é imprescindível a mudança de percepção sobre o espaço universitário: 

Estava pouco disposto a experimentar as possibilidades da universidade, 
que se transformava em um local de passagem. Corria negligenciando os 
encontros, negligenciando o outro. Corria apagando as geografias de um 
lugar de pluralidade. No entanto, tomando consciência das possibilidades 
da minha presença na universidade, via que o “outro lado” convivia com as 
contradições daquele espaço. A mesma universidade operacional de 
passagem, poderia ser o território universitário, lugar de encontro e de 
construção. 

 

A tomada de consciência sobre as possibilidades do espaço universitário, 

como indica o autor acima, é justamente o desafio ante a migração estudantil, vista 
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como fenômeno necessário para os migrantes em suas rotinas atuais e futuras, e 

que pode justamente influir na maneira como se irá conduzir este processo, 

refletindo nos simbolismos que envolverão o Campus em “passagem” ou “vontade” 

(4 – J), mal-estar ou bem-estar, insignificante ou significante por toda uma vida. De 

qualquer forma, como denota o discurso 4 - F, cabe aos estudantes a luta diária ante 

este aparato estrutural que deveria, pelo menos, estruturar um espaço universitário 

composto por elementos necessários para ser um lugar onde o migrante desejasse 

estar. 

A realidade, porém, demonstra estudantes-migrantes com sensações de 

repulsa que levam a expressar a escolha por Igarapé-Açu como uma falha em seu 

percurso na busca pelo Ensino Superior. Por conseguinte, uma vez que o Campus 

não é visto dentro de uma perspectiva dissociada da cidade que o abriga, há uma 

deslugarização com o próprio município de Igarapé-Açu na vida estudantil. Admito 

aqui que este processo de deslugarização tem uma complexidade para além de 

mero abandono e/ou afastamento de relações, pois precisa levar em conta: 

A existência de símbolos íntimos/individuais e/ou coletivos, a variabilidade e 
a dependência dos valores, da experiência e da cultura. (...) Símbolos 
afloram na experiência direta, transmitidos por outras pessoas ou apenas 
cultuados nos sonhos. Alguns são transitórios, outros imorredouros. Mas 
permanecem sendo construídos ou esquecidos pelos indivíduos e grupos 
sociais nos mais diversos lugares, espaços e deslugares (MELLO, 2003, 
p.70). 

 

O cotidiano de significações espaciais, esvaziadas pelo sentimento de 

escassez na UEPA, é um misto de simbolismos deslugarizantes, os quais são 

construídos e desconstruídos em torno do Campus e em relação à própria estadia 

dos migrantes na cidade. Um cenário construído pela relação entre valores e 

experiências individuais/coletivas que os estudantes-pendulares já trazem consigo, e 

a necessidade de rearranjar intimidades e sonhos em meio à constante 

transitoriedade. 

Como indica o discurso 3 – J, o cotidiano atual de intensa migração 

pendular cria laços de afetividade, vínculos com a cidade, mas uma vez interrompido 

o fenômeno migratório, o que vem depois pode simplesmente diluir aos poucos as 

percepções que faziam o migrante reconhecer o espaço local e se reconhecer como 

alguém que desfruta daquilo tão importante oferecido pelo município, no caso, ter 
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acesso ao Ensino Superior. Igarapé-Açu pode acabar sendo apenas um lugar com, 

em minhas palavras, “prazo de validade” para uma população inteira de estudantes: 

alcançada a meta de conseguir um diploma de graduação e sem oferecer 

expectativas de um atrativo econômico, a cidade tem a possibilidade de conter locais 

pelos quais estudantes-migrantes têm boas lembranças, mas não solidamente 

vividos e experenciados o suficiente para manter “o mesmo vínculo”. 

Para Bauman (2001, p.119), caracteres de um espaço cujo único destino 

é ser atravessado e deixado para trás o mais rápido possível, pois a cidade precisa 

apenas ser compreendida como o local para se concentrar em torno do ato de 

migrar para estudar diariamente, o que pode levar ao tolhimento de quaisquer 

tentativas de melhor se relacionar com Igarapé-Açu. Uma vez que o objetivo do ato 

de migrar é alcançado e a cidade e o Campus são apenas o destino necessário da 

vida diária, não há cobrança em relação a estadia e o vínculo tão próximo, logo, não 

exigindo identificação, pertencimento e reconhecimento. 

Nesta perspectiva, espaços constituídos como lugares por conta de um 

fenômeno específico, podem se tornar deslugares justamente com a interrupção do 

fenômeno que estabelece relações de ausência-presença (RELPH, 2012, p.25). 

Espaços apenas entendidos como pontos de referência de tempos passados, 

distanciados em suas simbologias porque “engolidos”, por assim dizer, por outros 

cotidianos, outros locais. Por isso, como fica claro no discurso 3 – N, as trajetórias 

que serão montadas futuramente nas vivências do migrante poderão representar a 

dissolução por completo da rotina de migração, e, por conseguinte, dissolução de 

vínculos com Igarapé-Açu, ainda que atualmente a trajetória rumo ao Campus da 

UEPA de Igarapé-Açu seja amplamente conhecida.  

Migrar para Igarapé-Açu “ajudou bastante” (3 – N) os estudantes-

migrantes, mas ter uma vida constantemente marcada pelo fluxo entre cidades 

construiu um espaço cotidiano caracterizado por não fixar, mesmo com relação aos 

lugares com significados importantes, um percurso estável que viabilize quaisquer 

tipos de intenção em intervir na cidade de Igarapé-Açu, pois uma vida-no-movimento 

é uma vida na qual vivenciar o espaço é vivê-los de forma transitória e expostos a 

qualquer momento à substituição por outro destino diário. 
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O discurso 2 – Q coaduna com este pressuposto: se não houver 

continuidade na relação presencial migrante-Igarapé-Açu, todo um sistema simbólico 

que envolvia o Campus da UEPA e Igarapé-Açu pode acabar sendo esvaziado dos 

significados espaciais construídos cotidianamente durante a migração pendular, 

tornando-os apenas locais referenciados como uma memória distante de um 

passado percorrido na cidade. Trajetórias compreendidas como importantes, mas 

com possibilidades reais de serem convertidas em locais de passagem que não 

suscitam qualquer vínculo com a vida dos estudantes. 

São possibilidades que podem deixar um rastro de deslugares na vida do 

migrante: por conta do trânsito constante para estudar, de um lado a relação com os 

lugares vividos em seu município de moradia foram afetados pela rotina pendular, e 

do outro, ao fim dos quatro anos de curso, os lugares vivenciados em Igarapé-Açu, 

primordialmente o Campus da UEPA, acabam perdendo o sentido na rotina diária 

tão conhecida e apropriada nas experiências espaciais. A vida-no-movimento 

termina por conter o risco de ser um ciclo contínuo de deslugaridades, pois em um 

outro eventual município onde os estudantes-migrantes desenvolverem outras 

atividades, tem grandes chances de passar pelos mesmos processos.  

As cidades são vividas em trânsito, os sonhos são vividos em trânsito: há 

uma vida-no-movimento que constrói a vida migrante sempre em direção a outros 

espaços percebidos/imaginados como ideais, como meta imprescindível a ser 

alcançada, um lugar de destino sempre perseguido. É um processo de construção 

de lugaridade talvez nunca atingido em sua plenitude porque não passa de ideal e 

sem possibilidades de realização, mas de qualquer forma responsável por dinamizar 

cotidianamente a vida pendular entre as cidades, compreendidas como espaços 

permanentemente transitados, como permanente passagem, mas nunca 

efetivamente alcançadas como destino final para estar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As conversas com os/as quatro estudantes-pendulares, apresentaram 

essências de uma constante transitoriedade que caracteriza cada vez mais 

espacialidades de populações inteiras na atualidade: lugares e deslugares 

significados a partir do fluxo constante, gerando uma vida percebida como vida-no-

movimento, vida-do-movimento, vida-pelo-movimento. Nesta espacialidade, 

vivem/transitam migrantes focados em “olhares” geográficos que me revelaram 

percepções construídas/desconstruídas, na rotina pendular, mais no movimento e na 

descontinuidade do que na estabilidade e na continuidade espacial da ausência-

presença em relação aos seus lugares. 

Para migrantes pendulares, estar e não estar são experiências espaciais 

de uma vida direcionada e traspassada pelo fluxo constante que reajusta e 

transforma sensações diárias de atravessar as cidades, reconstruindo suas 

percepções no/do espaço para dar vazão e familiaridade á novas lugaridades, ou 

pelo menos algo parecido. A capacidade de readaptação neste contexto de fluxo 

constante, acaba por nortear a maneira pela qual migrantes pendulares irão lidar 

com o fato de que os lugares antes tão comuns na sua vivência, se fundamentam, 

por conta da migração pendular,  justamente em percepções de ausência-presença 

desenraizantes, figurando um cenário compreendido como frenético abandono e 

retorno, em detrimento de permanência e estadia.   

Para migrantes que se deslocam diariamente, estar constantemente 

envolvido em rotinas consideradas essenciais em cidades diferentes em um mesmo 

dia, engendra experiências e vivências difusas e mutantes que incorporam novos 

significados: se reconhecer/se identificar no habitar está interligado diretamente com 

ausências-presenças diárias, onde manter as relações socioespaciais com o lugar 

de origem dependerá da maneira como as dimensões simbólicas das vivências e 

experiências se desorganizarão e reorganizarão ante o fluxo. 

Foi revelado pelas conversas com universitários e universitárias, a busca 

pelo sonho de ser universitário como uma dinâmica vivida que cobra sua própria 

capacidade de ter que se reconhecer e identificar, enquanto habitante de algum 

lugar que fica entre o local de estudo, a mobilidade diária e o seu lar. A vida-no-

movimento trará novas rotinas, as quais, passam a suscitar novos significados à 
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ausência e presença em relação a âmbitos que se denotam mais relacionados ao 

lugar de origem, como família, vizinhança, cidade de origem, e as próprias maneiras 

de visualizar a sua casa. 

Mais do que isso, porém, a migração pendular monta um verdadeiro 

cenário do ir-e-voltar de representações espaciais dos indivíduos, representando o 

transplantar diário de significâncias destruídas e reconstruídas, a partir de atividades 

que atuam como vetor do processo migratório diário. Significados diários recheados 

de sensações e apreensões que impregnam municípios, transformados em espaços 

que podem acabar sendo considerados pelos seus habitantes, aptos apenas a 

abrigarem percepções de passagem/trânsito, podendo gerar sentidos de frivolidade 

porque se adaptam á busca para suprir necessidades construídas por ideários que 

se transvestem de oportunidades, mas revelam uma verdadeira espacialização de 

instabilidades nas relações ser-lugar. 

Esta relação ser-lugar na perspectiva da vivência e experiência migrante, 

pode revelar caminhos para pensar políticas mais humanas e alternativas mais 

efetivas para lidar com esta dinâmica, com rebatimentos interdisciplinares de 

enfrentamento da questão em âmbitos como: psicologia das migrações, 

ordenamento urbano voltado para acolhida dos que migram, reflexões para políticas 

“de trânsito pendular” locais, intermunicipais, estaduais, regionais, entre outros.  

Para pensar estas possibilidades, é preciso pensar que rumo à 

universidade em Igarapé-Açu partem alunos e alunas com as mais diversas formas 

de compreender lugares e deslugares, mas que partilham em comum, uma vida que 

deixa traços diariamente em cidades de origem e destino. Em comum, estes 

diferentes estudantes-migrantes apresentam percepções espaciais marcadas por 

uma rotina pendular, que envolve Igarapé-Açu e outros diversos municípios numa 

espacialidade onde as relações com os lugares são pautadas pela constante 

transitoriedade em alcançar sonhos de um futuro melhor. 

As discussões e reflexões desenvolvidas nesta pesquisa foram apenas o 

início de um esforço em pensar esta espacialidade de lugares/deslugares, 

abandono/retorno do fenômeno migratório pendular a partir da ótica de estudantes-

migrantes. Para além de um início, esta pesquisa, em certa medida, também se 

colocou como um convite para futuros estudos que coloquem as experiências e 
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vivências de estudantes-migrantes no cerne das questões aqui suscitadas e 

abordadas, haja vista, a existência de um contexto maior de reinvindicações 

estudantis diante da falta de infraestrutura que implica diretamente, no âmbito 

migratório em outras porções do interior paraense, como indica a fala de Christiane 

Laís, aluna do Curso de Licenciatura Plena em Geografia, no Campus da UEPA de 

Vigia: 

Faz tempo que os alunos da UEPA de Vigia pedem uma casa universitária. 
Nossa situação é difícil. Eu, pelo menos, tenho parentes que moram aqui. 
Mas a maioria dos meus colegas não é de Vigia e precisa „se virar‟ para 
conseguir abrigo. Além do mais, não temos um restaurante universitário 
(RU). Às vezes, quando precisamos passar o dia todo no campus, 
encontramos a única lanchonete fechada e ficamos sem nos alimentar 
(entrevista concedida ao sítio Pará Tem, em 14/05/2014).  

 

Como é perceptível a partir da fala acima, há uma conjuntura que engloba 

o processo de vivências e experiências de estudantes-migrantes em um processo de 

dificuldades e percalços, demandando pesquisas que analisem/interpretem a vida 

migrante que impõe desgastes financeiros, corporais, mentais, etc, para alcançar o 

Ensino Superior. 
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