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Resumo 

O município de Governador Valadares é uma das regiões mais representativas em 
relação à emigração brasileira para os EUA. Um movimento que ganhou força na 
década de 80 e se tornou um fenômeno rotular da região. A grande crise econômica nos 
EUA fez com que vários habitantes retornassem para o município com pouco ou quase 
nenhum investimento. Mesmo assim, o fluxo permanece com certa força. A análise das 
representações sociais (RS) busca verificar nas interações cotidianas como determinado 
elemento é regulado, percebido e propagado entre os atores que compõem o sistema de 
relações. Este trabalho objetivou identificar as RS dos habitantes de Governador 
Valadares sobre a migração internacional. A amostra foi constituída de 107 
entrevistados. Para este contingente populacional a migração internacional, obtido 
através do cruzamento entre frequência e ordem média de evocação, pode ser resumido 
nos seguintes termos: “O processo de migração internacional ocorre a partir da 
necessidade de obter dinheiro e, assim, melhorar a condição de vida pessoal e dos 
familiares, permitindo, entre outras coisas, pagar um estudo melhor para os que ficaram, 
todavia, tem seus reflexos negativos devido a grande saudade causada pelo fato do 
migrante estar longe da família”. 
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Introdução 

O município de Governador Valadares, localizado no estado de Minas Gerais, é uma 

das regiões mais representativas no cenário de emigração brasileira para os Estados 

Unidos. Um fluxo que se iniciou no final da década de 70 e que teve seu grande boom 

na década de 80, alterou a rotina econômica e social do município devido ao grande 

volume de remessas e da consequente cultura migratória que ali se instalou. Uma 

pesquisa realizada em 1999 apontou que Governador Valadares ocupava o primeiro 

lugar entre as dez cidades brasileiras que mais contribuíram com fluxos migratórios 

internacionais no estado de Massachusetts/EUA (MARTES, 1999). 

Com o aumento da fiscalização americana junto aos imigrantes irregulares após o 

atentado de 11 de Setembro e o estouro da bolha imobiliária americana, o retorno dos 

emigrados valadarenses se potencializa. Grande parte destes retornam com pouco ou 

sem nenhum recurso financeiro, entretanto, mesmo diante desse cenário não tão 

atraente, a emigração para os EUA continua a ocorrer na região com significativa força. 

Para buscar a compreensão dos motivos pelos quais os Valadarenses continuam a 

migrar este estudo lança mão dos pressupostos da Teoria das Representações Sociais 

(MOSCOVICI, 2001). Ela permitirá uma reestruturação da realidade, promovendo a 

integração simultânea das características do objeto, das experiências anteriores do 

indivíduo e do sistema de atitudes e de normas do seu grupo social. Esta abordagem 

advoga que as interações sociais cotidianas entre as pessoas que vivem em uma 

determinada comunidade, as pessoas que residem em outro país e as que compõem o 

sistema clandestino de migração internacional no município contribuem para regular e 

perpetuar o comportamento em relação à migração internacional. 

Este artigo trata de um estudo descritivo de corte transversal que tem por objetivo 

levantar as representações sociais dos habitantes do município de Governador Valadares 

sobre a migração internacional. Dentro de uma abordagem de métodos mistos, foram 

processadas 107 entrevistas estruturadas e analisadas a partir de software específico 

para construção do núcleo central da representação social (ABRIC, 2008). 

O capítulo a seguir ilustra a trajetória do município e seus habitantes em torno do 

fenômeno migratório. Em seguida, articula-se a base teórica das Representações Sociais 

e sua relevância frente a componente demográfica migração. O próximo capítulo 



apresenta a metodologia de trabalho e o processamento dos dados. Por fim, apresentam-

se os capítulos contendo análises e discussões dos resultados obtidos, bem como as 

considerações finais deste trabalho. 

Governador Valadares e a cultura migratória 

Governador Valadares é um município do Estado de Minas Gerais caracterizado por 

uma grande vocação logística, tendo posição territorial privilegiada no Estado. Segundo 

dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010), o município possui pouco mais de 

260 mil habitantes. Por suas terras transpassam estradas e ferrovias que dão acesso às 

principais capitais e rotas de exportação do Brasil.  

A população economicamente ativa do município corresponde a 56% da população total 

(IBGE, 2010). Atrelado a este dado, um levantamento amostral realizado na região em 

2005 aponta que cerca de 58% dos que migram possuem entre 20 e 40 anos 

(SIQUEIRA, 2006). A região é conhecida como o maior celeiro de emigração brasileira 

para os Estados Unidos (MARTES, 1999). Um fenômeno que ganhou força no final da 

década de 70 devido a grande crise financeira que o Brasil atravessava (SOARES, 

2002).  

Diante do cenário de crise da época, brasileiros buscavam alternativas nas grandes 

capitais ou em outros locais que permitiam a manutenção de seu status social. Os 

habitantes de Governador Valadares, dado principalmente pela existência da rede social 

migratória, vê na emigração para outro país, principalmente os EUA, uma viável opção. 

O desenvolvimento desta rede migratória inicia-se a partir do desenvolvimento local 

apoiado por americanos, como no caso da construção da malha ferroviária, o mercado 

da mica e na construção de soluções em saúde como o SESP (Serviço Especial de Saúde 

Pública) promovidos primeira metade do século XX. Soares (2002:95) destaca a 

importância destes movimentos ao afirmar que “os vínculos estabelecidos 

historicamente com os EUA que permitiram a construção, em Valadares, de laços 

sociais norteadores da opção migratória”.  

Além de instituir no pensamento popular que os EUA era uma terra de oportunidades e 

prosperidade (ESPINDOLA, 2005), acredita-se que vários trabalhadores americanos 

tenham retornado aos EUA em companhia de Valadarenses. Soma-se a isso, a criação 



de uma escola de inglês na segunda metade do século XX permitiu aos estudantes a 

possibilidade de intercâmbios na região leste do EUA. Os intercambistas eram jovens de 

classe média que, dado o cenário econômico brasileiro da época, perceberam que, além 

de estudar, o trabalho nos EUA os ajudaria a ganhar dinheiro rapidamente e abrir algum 

negócio na cidade quando retornassem (SIQUEIRA, 2009).  

Estes fatos são os principais responsáveis pela formação da rede social migratória 

iniciada entre as décadas de 1960 e 1970 e fortemente estabelecida até os dias atuais 

(FAZITO, 2005). Esta rede foi determinante para que os habitantes estabelecessem a 

partir de 1980, na chamada “Década Perdida”, o maior fluxo migratório para os EUA. 

Nessa época, conforme retratado por Sales (1997), estima-se que mais de 50% dos 

valadarenses em idade produtiva deixaram sua terra em busca de melhores condições, 

sendo 70% destes no “triênio da desilusão” 7. 

MAPA 1- Taxa de Emigração de Brasileiros para os EUA, Brasil – 2010 

 

Fonte: IBGE (2010) 

                                                           
7 O termo “triênio da desilusão” foi criado por Sales considerando os altos níveis inflacionários por que 
passou o país nos anos de 1987, 1988 e 1989. 



Como pode ser observado no Mapa 1, a região de Governador Valadares é a mais 

representativa na emigração para os EUA no cenário brasileiro. A economia local é 

bastante influenciada pelo volume de remessas enviadas do exterior. O Boletim do 

Banco Central brasileiro aponta que entre 2007 e 2011 entraram no país 3881 milhões 

de dólares. Não se sabe exatamente qual fatia deste montante chega em Valadares, mas 

o fato é que toda a economia local sofre influencia da moeda americana (SOARES, 

2002). 

No final do século XX era comum a presença de agências de turismo que subsidiavam o 

envio dos dólares, bem como a negociação de imóveis e outras commodities em moeda 

americana. Em geral, as remessas destinam-se para o consumo de bens, investimentos 

em saúde, educação e moradia e na abertura de pequenos empreendimentos no Brasil 

(SIQUEIRA, 2006).  

Considerando uma economia baseada fundamentalmente no comércio e agricultura, os 

empreendimentos abertos pelos emigrantes, em sua maioria, não obtêm sucesso. 

Siqueira (2006) aponta que cerca de 50% dos estabelecimentos abertos por emigrantes 

retornados fecham as portas em menos de dois anos de existência. 

A partir de 2008 acentua-se o retorno de valadarenses devido principalmente ao estouro 

da bolha imobiliária americana que deflagrou uma crise econômica mundial. Este 

movimento afetou consideravelmente a economia regional, pois grande parte do capital 

financeiro que gira na região baseia-se nas remessas advindas de outros países. 

A crise econômica mundial iniciada no mercado imobiliário americano atingiu 

diretamente grande parte de emigrantes que investiram suas economias na aquisição de 

imóveis nos EUA (SIQUEIRA, 2009). 

Na incessante busca pela manutenção da supremacia econômica mundial, bancos e 

instituições financeiras americanas estabeleceram linhas de crédito para clientes de 

risco, com altas taxas de juros e entrega da escritura definitiva apenas após a quitação. 

Em uma economia estável, essa ciranda de alto risco funcionaria sem maiores 

transtornos. Emigrantes brasileiros viram uma grande possibilidade de estabelecerem 

uma maior perspectiva temporal de residência, adiando seu retorno com a compra de 

imóveis (IDEM, 2009). 



Com o aumento da taxa de juros, os emigrantes brasileiros, que vivem na franja da 

sociedade americana, se viram na impossibilidade de manter suas prestações mensais 

em dia e consequentemente, sendo obrigados a devolver o imóvel às instituições 

financiadoras e perder todo o dinheiro investido. 

Essa crise provocou impactos no mercado Valadarense. O fluxo de remessas diminui 

consideravelmente e o reflexo foi sentido no comércio e na prestação de serviços. 

Muitos retornam e um grande número desses, sem dinheiro algum para se manterem 

dignamente. Um fluxo migratório que entra em crise, trazendo de volta indivíduos 

destroçados e na obrigação de se restabelecerem em uma terra marcada pela exploração. 

Entretanto, o fluxo de emigração para os EUA por parte dos Valadarenses ainda 

permanece, mesmo com possibilidades de sucesso reduzidas, devido a desvalorização 

da moeda americana e a escassez de emprego. A força da rede social existente 

contribuiu na cristalização de uma cultura migratória na região (MARGOLIS, 1994). É 

necessário verificar junto a população em qual medida o ato de emigrar para os EUA é 

percebido e representado após a diminuição do fluxo de remessas e o aumento do 

número de retornados na região. 

A pertinência da Teoria das Representações Sociais no estudo das 
Migrações Internacionais 

O substrato de qualquer representação social necessita, para sua identificação, da 

caracterização dos atores envolvidos e das variáveis que ocorrem em relação ao objeto 

estudado. É este conjunto de informações que permitirão que as análises em 

profundidade produzam os resultados da investigação. Neste sentido, Oliveira (2000:57) 

destaca a importância deste agrupamento de elementos, pois: 

Toda representação é caracterizada por uma forma de visão global e unitária 
de um objeto, mas o é também de um indivíduo. Essa representação 
possibilita a reestruturação da realidade de modo a permitir uma integração 
simultânea das características do objeto, das experiências anteriores do 
indivíduo e do sistema de atitudes e de normas do seu grupo social. Deve-se 
reconhecer, nessa abordagem das representações, uma certa visão funcional 
do mundo uma vez que permitiria, ao indivíduo e ao grupo, dar um sentido às 
suas condutas e compreender a realidade através do seu sistema de 
referências, portanto adaptar-se ao mesmo e assumir posições. 

A TRS surgiu no seio da Psicologia Social graças ao trabalho desenvolvido por 

Moscovici (1961) a partir dos escritos de Durkheim sobre Representações Coletivas 



(RC). Para Durkheim, as RC constituem-se em um estável resultado do acúmulo e do 

consenso obtido no âmbito social, traduzindo-se no produto de uma cooperação que se 

estende não apenas no espaço, mas no tempo. Nesta perspectiva, uma intelectualidade 

muito particular infinitamente mais rica e mais complexa do que a do indivíduo está 

como que concentrada nas RC (SÁ, 1996). 

Moscovici entendia que as Representações Sociais (RS) mostravam, ao mesmo tempo, o 

resultado do acúmulo e do consenso sendo sensíveis à instabilidade do social, à 

diversidade de atos e às ideias presentes no mundo moderno (CAVEDON, 2005). Não 

houve por parte de Moscovici uma preocupação em definir o que seriam as RS. De 

qualquer forma, uma formulação do autor que usualmente tem sido interpretada como 

definição é quando diz que “A representação social é um corpus organizado de 

conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam a 

realidade física e social inteligível, inserem-se num grupo ou numa relação cotidiana de 

trocas, liberam o poder da sua imaginação” (MOSCOVICI, 1961, p.27-28). 

Jodelet, ao aprofundar-se no estudo das RS, esboça uma definição que tem sido 

amplamente citada nos estudos sobre o tema. Para ela, “As representações sociais são 

uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo 

prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social” (JODELET, 1994, p. 36). 

Mendes (2011) explica que as RS surgem das relações de comunicação entre as pessoas 

sendo, simultaneamente, produto e processo de uma atividade mental. Com base nas 

representações, os indivíduos e os grupos reconstituem o real, atribuindo-lhe uma 

significação específica (dimensão simbólica). Nesse processo de produção, estão 

implicadas variáveis originárias tanto da dinâmica social quanto da dinâmica psíquica. 

Neste contexto, as RS se configuram como modos de reconstrução social da realidade 

estruturando-se na própria interação social. 

A pertinência em adotar a TRS em estudos relacionados à componente demográfica  

Migração e no caso mais específico, a migração internacional, está no fato de que ela 

produz um conceito para trabalhar o pensamento social em sua dinâmica e em sua 

diversidade, sem distanciar o sujeito social e o seu saber concreto do contexto em que 

estão inseridos. Neste caso, a apreensão do modo de construção do saber dos sujeitos, 



relativo à sua relação com a cultura migratória, não se apresenta desvinculada de sua 

subjetividade.  

A coleta de narrativas dos indivíduos a respeito de determinado assunto permite, a partir 

do discurso dos sujeitos, identificar os conceitos existentes no meio social do qual 

fazem parte. Cavedon ressalta a importância deste processo ao apontar que: 

Através das narrativas, que permitem a verificação do senso 
comum e dos saberes populares – e também dos saberes nas 
ciências, nas religiões, nas ideologias e em outras instâncias – 
as representações sociais são identificadas. Ao compartilhar 
determinadas representações, os sujeitos viabilizam a 
convivência e a coexistência (CAVEDON, 2005, p.13). 

Vale salientar que a ancoragem e a objetivação constituem-se nos mecanismos 

fundamentais do processo de construção social da realidade. Por meio deles, 

estabelecem-se as condições necessárias para que sejam minimizadas as características 

do novo, de forma que os elementos que o tornam diferente do contexto possam ser 

compreendidos e integrados ao mundo social como se já fizessem parte da experiência 

pregressa dos indivíduos e grupos. Se por um lado tais mecanismos contribuem para a 

manutenção da ordem, seja da consciência individual seja da vida social, por outro 

elimina a possibilidade de que cada um, bem como o grupo se lance no alcance de algo 

novo de forma consciente e pró-ativa. 

A análise das RS conta com um ponto de vista conceitual que permite, além da 

estruturação qualitativa, possibilites quantitativas. Baseando-se no marco conceitual de 

Moscovici e Jodelet, Abric (1998) postula que através da combinação do cálculo de 

frequência e da ordem média de evocação é possível identificar o núcleo central da 

representação e seu sistema periférico (ABRIC, 1998). O processamento das evocações 

coletadas através de técnicas como a de Associação Livre de Palavras permite controlar 

todos os elementos evocados, que por sua vez, produz um levantamento estatístico 

capaz de indicar o núcleo central e o sistema periférico de uma determinada 

representação (SÁ, 1996).  

Metodologia 

Este artigo baseia-se num estudo descritivo de corte transversal realizado no município 

de Governador Valadares, valendo-se de uma abordagem de métodos mistos. Os dados 

tabulados neste artigo consideram 107 entrevistados do projeto de pesquisa “Migração, 



Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce”8. Trata-se de uma 

análise preliminar de um corpo total de 1200 entrevistados na região. 

O tamanho amostral utilizou-se do cálculo de tamanho de amostra mínima com 

variância conhecida9 e correção para população finita, utilizando um erro padrão de 3% 

e nível de confiança de 95% para a média amostral. A construção da amostra seguiu a 

técnica de conglomerados com estratificação. Para a construção dos conglomerados, foi 

utilizada a base cadastral de classificação socioeconômica dos bairros e lotes urbanos 

para fins de cálculo do IPTU. Dois critérios foram combinados: bairros com 

contiguidade espacial e similaridade socioeconômica. Ao todo, foram gerados 40 

conglomerados. Para cada conglomerado, a proporção amostral foi distribuída segundo 

o número de domicílios por bairro, estratificados por sexo e grupos etários. Os pesos 

amostrais winsorisados foram calculados para dar correta representatividade 

populacional aos indivíduos selecionados na amostra final. 

O projeto que permitiu a realização desta pesquisa foi submetido e aprovado por um 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, antes de sua 

implementação. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

Para o levantamento das Representações Sociais neste estudo, utilizou-se de um roteiro 

semiestruturado de revista baseado na Técnica de Associação Livre de Palavras 

(TALP). Este consistiu em apresentar ao entrevistado a expressão Migração 

internacional, que atuou como temas indutores de evocações. A orientação seguinte foi 

evocar cinco palavras ou expressões que lhe viessem à mente quando enunciado cada 

um dos temas. Em seguida o participante enumerou por ordem de importância as 

evocações, sendo a palavra ou expressão marcada com o número um a de maior 

relevância e número cinco, a de menor relevância. Por fim, o entrevistado atribuiu 

significado à palavra ou expressão mais importante e justificou sua escolha. As 

entrevistas tiveram duração média de sessenta minutos. 

                                                           
8 Projeto de Pesquisa com apoio financeiro da FAPEMIG (Processo No CSA - APQ-00244-12) e do 
CNPq (Processo: 483714/2012-7) 
9 Como o foco do projeto é entender questões relacionadas à vulnerabilidade ambiental dos sujeitos, 
foram utilizados vários indicadores de comportamento, attitude e percepção sobre vulnerabilidade 
ambiental gerados por técnicas de geração de escalas (Cronbach), utilizando uma base de dados de outro 
projeto financiado pela FAPEMIG (Processo No. SHA - APQ-01807-11, Edital 01/2012) para o 
município de Tumiritinga, MG, também no Vale do Rio Doce. 



Os dados quantitativos coletados nas entrevistas foram analisados através do software 

Ensemble de Programmes Permettrant L`Analyse des Évocations (EVOC). Conforme 

modelo proposto por Abric (1998) cruzou-se a frequência e a ordem média de 

evocações para identificação das palavras ou expressões mais importantes no grupo 

pesquisado.  

O EVOC forneceu uma listagem em quatro quadrantes, contendo as palavras ou 

expressões mais evocadas, as frequências e as ordens médias de evocação. O quadrante 

superior esquerdo da tabela representa o Núcleo Central das RS, uma vez que reúne os 

elementos ligados à memória coletiva e à história do grupo, definidos pelos critérios de 

maior frequência de citação e menor ordem média de evocação. Os quadrantes superior 

direito e inferior esquerdo reúnem os elementos dos Sistemas Periféricos das RS, que 

estão abaixo dos elementos do primeiro quadrante, considerando a frequência e a ordem 

média de evocação. No quadrante inferior direito estão listados elementos que, apesar 

de presentes nas evocações, não apontam, necessariamente, para um compartilhamento 

no grupo. Caracterizam, portanto, percepções ou experiências individuais ou isoladas 

dos entrevistados (SÁ, 1996). 

Na análise qualitativa dos dados, tomou-se como referência fragmentos dos discursos 

dos participantes. Esses foram obtidos através das questões abertas do roteiro 

semiestruturado de entrevista relacionadas à TALP. Procedeu-se a Análise de Conteúdo 

proposta por Bardin (2009), agrupando-se os dados em categorias analíticas. Os textos 

não sofreram correções linguísticas, preservando o caráter espontâneo das falas, e 

receberam códigos de identificação, facilitando a sistematização da apresentação dos 

resultados. 

Representações Sociais dos Valadarenses sobre a Mig ração Internacional 

Após processados os dados relativos às representações sociais entrevistados, verificou-

se a ocorrência de 411 evocações sobre migração internacional, sendo que destas, 124 

eram diferentes entre si. Para um melhor processamento destes dados, procurou-se 

estabelecer algumas categorias por agrupamento. A título de exemplo, a palavra 

“Melhorar Condição de Vida” foi a matriz agrupadora de palavras como “Melhor 

Condição”, “Ter uma condição melhor” e “Vida melhor”.  



Estabelecidos os agrupamentos por categorias, os dados foram processados através do 

software EVOC para a montagem dos quatro quadrantes. Para que uma evocação 

fizesse parte do primeiro Quadrante, que contém o núcleo central da representação, 

estabeleceu-se o critério de frequência superior a 8 ocorrências e também uma ordem 

média de evocação abaixo de 2,3. Estes valores são estabelecidos a fim de se obter para 

o núcleo central uma relação equilibrada entre os itens que compõem o núcleo central e 

periférico (SA,1996).  

No segundo Quadrante, que apresenta os elementos do sistema periférico, devia-se 

apresentar uma frequência acima de 8 ocorrências e uma ordem média de evocação 

maior ou igual a 2,3. Já no terceiro Quadrante, os critérios foram o de apresentar uma 

frequência abaixo de 8, mas ter uma ordem média de evocação abaixo de 2,3. No último 

Quadrante, que contém geralmente percepções ou experiências individuais, devia-se 

apresentar uma frequência inferior ou igual a 10 e uma ordem média de frequência 

acima ou igual a 2,7. A Tabela 3 sintetiza este processamento. 

O processamento das evocações no software EVOC e a distribuição dessas nos 

quadrantes indicaram os elementos mais expressivos das RS dos cidadãos de 

Governador Valadares sobre a Migração Internacional. Conforme pode ser observado 

na tabela 1, os elementos mais significativos, constituintes do núcleo central da RS 

desta comunidade foram: Dinheiro, Estudo, Longe da família, Melhorar condição de 

vida, Necessidade e Saudade. 

Tomando como referência esses cinco elementos, pode-se inferir que, para o grupo 

pesquisado, a migração internacional existente na região é socialmente representada nos 

seguintes termos: O processo de migração internacional ocorre a partir da necessidade 

de se obter dinheiro e, assim, melhorar a condição de vida pessoal e dos familiares, 

permitindo, entre outras coisas, pagar um estudo melhor para os que ficaram, todavia, 

tem seus reflexos negativos devido a grande saudade causada pelo fato do migrante 

estar longe da família. 

 

 

 



Tabela 1: Processamento EVOC dos cidadãos de GV sobre Migração Internacional 

1º QUADRANTE 2º QUADRANTE 

Elementos do 
Núcleo Central Frequência 

Ordem de 
Evocação 

Elementos do 
Sistema Periférico Frequência 

Ordem de 
Evocação 

 

Dinheiro  

Estudo 

Longe_da_família                        

Melhorar condição de vida 

Necessidade                              

Saudade 

F>=8 

 

22 

8 

8 

39 

8 

12 

.OME<2,3 

2,571 

2,000 

2,125 

1,949 

2,250 

2,083 

 

Ajudar a Família                        

Cultura Diferente                       

Desemprego                              

Estados Unidos                          

Oportunidade                            

Trabalho                 
   

 

9 

9 

8 

8 

11 

38 

 

.OME>=2,3 

2,444 

3,000 

2,750 

3,000 

2,727 

2,316 

 

 

3º QUADRANTE 
4º QUADRANTE 

Elementos do 

Sistema Periférico 

Frequência 
Ordem de 
Evocação 

Elementos do 

Sistema Periférico 
Frequência 

Ordem de 
Evocação 

 

Emigração 

Ilegalidade 

Qualidade de Vida 

Sonho 

 

F<8 e F>=5                               

 

7 

5 

6 

6 

 

.OME<2,3 

2,143 

1,200 

1,500 

2,000 

, 

 

Aprender Inglês 

Distância 

Futuro 

Mudança 

Passeio 

Sofrimento  

Solidão  

 

5 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

.OME>=2,3 

2,600 

2,400 

2,600 

4,000 

3,000 

2,714 

2,857 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 

Esse grupo percebe a migração internacional como uma alternativa econômica viável 

que possui seus reflexos negativos dado a distância entre as duas unidades espaciais. A 

estagnação econômica local aliada a uma rede migratória consolidada a décadas permite 

ao entrevistado vislumbrar que seja mais fácil migrar para os EUA, mesmo que 

ilegalmente, do que para grandes centros no Brasil. Essa sensação está presente no 

cotidiano da cidade e pode ser identificada em fragmentos de discursos tais como os 

apresentados abaixo: 

[...] Porque hoje há uma desigualdade muito grande. Fora do 
Brasil as pessoas tem perspectiva de ganhar dinheiro . (54) 
[...] Hoje no Brasil , as coisas são mais dificeis. Com o dinheiro 
de lá tem como progredir aqui. (52) 



[...]Porque as pessoas devem ter oportunidade de trabalho na 
cidade, se a pessoa quiser um bom emprego tem que sair de 
Governador Valadares e nós ficamos sem nossos filhos. (2) 
[...] Porque a pessoa brigam pra trazer dinheiro , a cidade é 
pobre , não tem nada aqui. (75) 
[...] Para as pessoas viverem melhor,lazer, ter melhor acesso a 
saúde e aos direitos sociais.(80) 
 [...] Porque na cidade que agente mora muita gente vai ilegal. 
(74) 

 

A vinculação da migração internacional às questões econômicas é muito discutida nas 

teorias clássicas de migração. No município de Valadares, o rompante financeiro das 

famílias que possuem emigrados, todo sistema de agências de turismo e de 

documentação irregular fortaleceram positivamente o fluxo de informação e criou uma 

cultura migratória que se reverbera em todos os cantos da cidade, espalhando até para 

zonas rurais e municípios mais próximos. 

Moscovici (2009) alerta para o fato de que as RS expressas por um grupo constituem 

uma forma de realidade. Elas captam o conjunto de visões, valores e crenças que 

configuram a percepção dos sujeitos em relação ao tema ou objeto, em determinado 

momento e situação. Nesse caso, os termos constituintes do núcleo central das RS dessa 

comunidade, indicam o modo como os sujeitos percebem a realidade que envolve a 

migração internacional.  

Apesar dos entrevistados apontarem principalmente fatores econômicos ligados ao 

processo de migração, a desvalorização da moeda americana, o cerco contra o migrante 

irregular após o 11 de Setembro e o estouro da bolha imobiliária fizeram com que o 

plano de migração, que envolvem trabalho, investimentos e retorno, fosse mais difícil 

de ser concretizado. Essa problemática comprova-se no crescimento considerável do 

número de brasileiros que retornaram ao país entre os censos de 2000 e 2010. Em 2000 

a população de retornados no Brasil era de 78.460 e em 2010 foi para 163.017, ou seja,  

um aumento de 108% entre censos, ainda mais ressaltado quando alia-se a este o 

crescimento da população brasileira de 12,3% no mesmo período (IBGE, 2000; 2010). 

Os emigrantes valadarenses da década de 80 e 90 aproveitaram o boom econômico 

americano e a supervalorização da moeda americana frente à brasileira. A inversão 

desse cenário a partir de 2000 fez com que a taxa de insucesso e retorno fosse maior e 

para a acumulação de capital, o emigrado levasse uma vida ainda mais restrita e ficasse 

no estrangeiro por mais tempo. Esse maior tempo e a diminuição do bem estar dos 



familiares no Brasil fizeram com que as representações negativas a respeito do processo 

migratório florescessem entre os entrevistados. Relatos sobre o distanciamento, saudade 

e outras questões negativas foram encontradas com muita frequência nos discursos, 

como por exemplo: 

[...] já planejei ir uma vez, mas pessoas falavam que ficaria 
longe de todos. Medo de ficar sem notícias. Não fui. (32) 
[...] Porque muitas vezes eles vão para longe pra ganhar 
dinheiro, mas a saudade é maior e eles preferem voltar. 
[...] Ficar longe da família igual minha sobrinha tá lá , queria 
poder vir no aniversário do pai dela e não pode . (17) 
 [...] É quando chega o dia das mães e não tem ninguém. 
Saudade é sentir falta deles (meus parentes ) junto da gente . 
Porque lá é longe  e desconfortável. (53) 
 [...] quem mora lá (EUA) não tem paz na vida, tem medo até 
de sair de casa. A liberdade ameaçada. (99) 
 

O grupo pesquisado percebe que a migração internacional possui seus benefícios, mas 

também reconhecem os aspectos negativos existentes nela. Embora tenham 

discernimento de que a migração para os EUA atualmente não produza os mesmos 

benefícios de outrora, a cultura migratória existente na região é ainda um fenômeno tão 

forte que a emigração internacional ainda persiste com certa força, bem como toda a 

indústria ilegal que envolve o processo. 

A tabela 2 ilustra os significados dos itens que compuseram o núcleo central da 

representação social sobre a migração internacional. Em suma, destaca-se que o 

processo migratório internacional, principalmente para os EUA, é ainda algo presente 

nos discursos e representações da população valadarense. Essa mobilidade é vista como 

uma solução positiva frente ao desequilíbrio econômico existente na região, embora 

tenha seus reflexos negativos também muito presente nos discursos. 

Tabela 2: Descrição dos Significados das palavras constituintes do núcleo central da RS 

Elementos 
Evocados 

Significados 

Dinheiro 

“Hoje em dia sem dinheiro ninguém vive. Não é igual antigamente que vivia do plantio, da terra.” 
(Participante 11) 

“Para ter mais qualidade de vida, médico bom, escola para os filhos, alimentação melhor.” (Participante 
26) 

 “Porque hoje há uma desigualdade muito grande. Fora do Brasil as pessoas tem perspectiva de ganhar 
dinheiro.” (Participante 54) 

“Porque as pessoas brigam pra trazer dinheiro, a cidade é pobre , não tem nada aqui” (Participante 75) 

“Para as pessoas viverem melhor,lazer, ter melhor acesso a saúde e aos direitos sociais.” (Part. 80) 



Estudo 

“Estudo é uma coisa que ninguém tira da gente, pela importância e relevância da necessidade de estudo 
hoje.” (Participante 57) 

“Estudo é tudo. É a base de quem quer tornar uma coisa melhor”. (Participante 90). 

Longe da Famíia 

“Há a separação de marido e mulher, pais e filhos, etc. É o que mais acontece. A separação não faz bem. 
Porque a perda é maior e não faz bem.” (Participante 61). 

“Ficar longe da familia significa sofrimento, porque sente que ela sofre quando o filho está longe da 
familia e ele também.” (Participante 64). 

“A família é a principal importância em nossa vida.” (Participante 69). 

Melhorar condição 
de vida 

“Condição favorável, ensejo, possibilidade, ocasião, circunstância adequada, conveniência” 
(Participante 103).   

Necessidade  

 “Porque eu nasci aqui, meu pai e minha mãe tinha amor aqui, morreram aqui, meus irmãos cresceram. 
Aqui é bom, o bairro São Pedro é bom. Por causa da minha mãe, ela gosta daqui. Meu pai, morreram 
aqui. Eu penso em sair.” (Participante 35)    

“É algo que não podemos ficar sem ter. Porque elas saem do país para satisfazer as necessidades.” 
(Participante 43)    

Saudade 

“É um aperto no coração que não dá pra explicar. Ao mesmo tempo é bom e é ruim. Porque muitas 
vezes eles vão para longe pra ganhar dinheiro, mas a saudade é maior e eles preferem voltar.” 
(Participante 17)    

 “Significa estar longe da pessoa que você gosta. O meu marido esteve fora, e saudade é o que 
sinto em relação aos meus parentes que estão fora.” (Participante 45)    

“É quando chega o dia das mães e não tem ninguém. Saudade é sentir falta deles (meus parentes ) junto 
da gente . Porque lá é longe e desconfortável.” (Participante 53)    

“A pessoa está longe, você não pode ver, abraçar e só ficar lembrando. Porque é o que eu sinto com 
minha tia longe.” (Participante 72)    

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 

 

Considerações finais 

O aumento da taxa de retorno de migrantes apresentados entre os Censos Demográficos 

de 2000 e 2010 estão ligados principalmente a desvalorização da moeda americana, o 

aumento da fiscalização da migração irregular e a crise econômica mundial. Todavia, 

tais fatores fizeram com que o plano de migração internacional fosse mais difícil de ser 

concretizado, mas a cultura migratória existente na região é ainda um fenômeno tão 

forte que a emigração e a indústria ilegal que envolve o processo ainda persistam.  

A migração internacional tem sido representada pelos habitantes do município de 

Governador Valadares como uma alternativa viável para a melhoria das condições 

econômicas tanto pessoal quanto de toda família. Se por um lado, o processo migratório 

gera riquezas, de outro, o distanciamento e a saudade são elementos presentes no 



discurso dos envolvidos, mesmo daquelas famílias que não possuem familiar migrante. 

Eles entendem que o sucesso do plano de migração atualmente é mais dificultoso do 

que aquele realizado a 20 ou 30 atrás. 

O estudo das Representações Sociais justifica-se por tratar, especificamente, no 

entendimento de uma comunidade moldou, e permanece moldando, seu modus vivendi 

a partir de uma economia local onde o volume de remessas advindos do exterior exerce 

grande força.  
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