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RELATOS DE MUJERES MIGRANTES:
PESQUISA, CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADE
E COMPROMISSO ÉTICO-POLÍTICO.

O Projeto "Relato de Mujeres Migrantes"
O Projeto “Relatos de Mujeres Migrantes” nasce em 2020, no contexto do grupo de
pesquisa Psitrafem (Psicodinâmica do Trabalho Feminino) do Instituto de
Psicologia da Universidade de Brasília.
Inicialmente, partiu-se do objetivo de trabalhar em um projeto de pesquisa sobre as
estratégias de mediação desenvolvidas por mulheres migrantes hispano-falantes
em diversos contextos de trabalho no Brasil. Entretanto, com a pandemia da COVID19, o trabalho da equipe se desenvolveu para muito além de sua premissa inicial.
Nesse contexto, surgiu a necessidade de interagir com as possíveis participantes
da coleta de dados na modalidade online, o que trouxe uma série de desafios. Em
resposta à necessidade de adaptação a uma metodologia qualitativa que conecta
além dos corpos e do espaço social construído, considerando os apontamentos dos
estudos de Méndez e Aguilar (2015) e Kominsky (2007), optamos pelo uso da
etnografia virtual feminista. Em 2021, portanto, iniciou-se o contato com o públicoalvo por meio da realização de rodas de conversa online. Logo, da mesma forma
como trouxeram Spink, Menegon e Medrado (2014), notou-se que esses espaços
poderiam se tornar ferramentas ético-políticas privilegiadas. Havia um potencial
muito maior do que apenas nos aproximar do público para coletar dados; neles,
identificamos a oportunidade de cumprir com nosso dever ético-político enquanto
psicólogas e pesquisadoras: gerar benefícios e dar visibilidade para o público-alvo
de nossos estudos, mulheres migrantes. Portanto, visamos uma produção engajada
politicamente, entendendo que pesquisar é um ato político, e que tal conhecimento
pode servir como ferramenta de produção transformadora e crítica da realidade
(Baró, 2015).
Dessa forma, mesmo após o fim das atividades de coleta de dados, os encontros se
mantiveram, uma vez que essas atividades promoveram a formação de um espaço
seguro de interação, e em alguns casos uma rede de apoio para e entre mulheres
migrantes. Esse ambiente visa, por meio do protagonismo das participantes,
promover mudanças sociais efetivas para a comunidade migrante do Brasil e,
futuramente, do mundo. Assim, o projeto é um meio para acolher vivências e ecoar
essas vozes que cotidianamente são ignoradas e marginalizadas.
Por que estudar mulheres migrantes?
As estatísticas disponibilizadas pela OIM no ano de 2020 demonstraram que
existem 272 milhões de migrantes internacionais e que 47,9% deste grupo são
mulheres. Considerando esses dados, cabe questionar o que significa ser mulher
migrante, principalmente levando em conta que o significado de migrante ainda não
tem uma definição "oficial", apesar de haver coincidências entre os vários autores.
Além disso, compreendemos o fenômeno migratório como multifacetado, sendo
fundamental uma abordagem interdisciplinar. Aspectos históricos, políticos e
econômicos estruturam os fluxos migratórios atuais, mas também se traduzem em
vivências de violação de direitos e luta por melhores condições. As críticas
apontadas por Silvia Federici (2017), em sua obra “O Calibã e a Bruxa”, reúnem uma
série de argumentos que abordam a função social desempenhada pela construção
de diferenças como as de gênero, raça e classe que podem ser relacionados à
experiência migratória, desde sua motivação até as vivências observadas em seu
decorrer. Cabe trazer à discussão também o impacto do trabalho de mulheres
migrantes migrantes na economia global, bem como a precarização de sua inserção
no mercado (Sassen, 2002). Tal referencial é tomado como ponto de partida para o
desenvolvimento de nosso trabalho tendo como público mulheres migrantes
hispano-falantes com idade superior a 18 anos de idade e que têm o Brasil como
destino de sua migração.
Objetivos
O principal objetivo do Projeto Relatos de Mulheres Migrantes consiste em
promover a construção coletiva de um espaço virtual seguro para comunicação,
convivência e estabelecimento de vínculos entre mulheres migrantes hispanofalantes. Acreditamos que a circulação e a visibilização de relatos tem o potencial
para fortalecer a rede de apoio das integrantes da comunidade e possibilitar
diversas transformações pessoais e políticas para as mesmas ao oportunizar esse
espaço relacional e de elaboração narrativa. Diante da falta de espaços virtuais
exclusivos para mulheres, o estudo não busca apenas resolver brevemente essa
constatação. Mas também se entende que esse espaço criado está em constante
conscientização, análise e influência dos temas pesquisados (Salzman, 2002).
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O que já construímos com o projeto
Uma das principais conquistas provenientes do trabalho realizado é a consolidação
do vínculo da equipe com as participantes mais recorrentes/constantes e entre as
mesmas, e a garantização da construção de um espaço virtual seguro para diálogos,
trocas e convivência que possibilite a formação de uma comunidade e rede de apoio.
Quanto à extensão da comunidade criada e do público alcançado, contamos com 22
participantes regulares que comparecem com maior constância e um total de 264
inscritas, em 35 conversatorios realizados. Ressaltamos que, dentre o número de
inscritas, tiveram muitas participantes que compareceram apenas à um encontro e
não puderam prosseguir por motivos diversos, por isso delineamos essa distinção
marcada por assiduidade e constância na participação. Alguns relatos de
participantes regulares apontam para o desenvolvimento de um senso de
pertencimento e apropriação subjetiva do espaço possibilitado pelos conversatorios,
fortalecendo os indícios do que acreditamos ser a formação de uma comunidade
pautada por afeto, identificações, e solidariedade mútua que pode ter inúmeros
desdobramentos pessoais e políticos para as participantes.
Limitações e Desafios
A virtualidade, assim como amplia o alcance do projeto, também promove algumas
limitações, como os privilégios do acesso à internet e da inclusão digital. A equipe
também vivencia diversos desafios relacionados ao uso das redes sociais. Por
exemplo, manter o engajamento e a frequência de publicações, e alcançar e incluir
diferentes perfis de mulheres migrantes. Além disso, outro desafio é a busca por um
horário que seja compatível com a rotina familiar e profissional da maioria das
participantes. O projeto também sofreu frequentes tentativas de invasão e agressão
à comunidade por parte de homens, os quais enviam mensagens violentando e
invalidando o trabalho desenvolvido. Por fim, a questão financeira ainda limita as
potencialidades do projeto, que está se desenvolvendo para além de sua premissa
inicial. Consequentemente, surge a necessidade de novas parcerias e da
concretização do projeto enquanto organização.
Planos Futuros
Após um percurso de dois anos, a bagagem de uma valiosa rede de contatos e de um
amplo repertório de ferramentas permitem o vislumbre de novos caminhos e
potencialidades. Guiadas pelo objetivo de co-construir espaços seguros de
comunicação, temos em nosso horizonte a formação de vínculos e redes com outras
instituições com público alvo e objetivos semelhantes, visando maximizar as ações
conduzidas, bem como seu alcance. Também almejamos aprimoramentos e
aprofundamentos metodológicos.
A experimentação com novas plataformas e modalidades de encontro, incluindo a
ampliação de nossa presença online para o Instagram, tem o poder de trazer novas
integrantes e novas parcerias. Além disso, com o avanço da vacinação, a redução do
número de casos e a queda nas taxas de mortalidade por Covid-19, vislumbramos a
promoção de encontros presenciais.
Finalmente, pretendemos manter o investimento na participação em eventos e na
publicação de trabalhos, visando não apenas gerar visibilidade para o nosso trabalho,
mas também propiciar debates e trocas que possam apontar novos caminhos e
ampliar repertórios. Esse esforço se alinha a alguns dos valores que servem de pilar
para o trabalho conduzido, como o crescimento coletivo, o compartilhamento de
resultados e a expansão das redes.
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