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INFÂNCIA  MIGRANTE:
LUGAR, IDENTIDADE E 
E EDUCAÇÃO  
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GT: Educação da criança de 0 a 6 anos /n.07	
Agência Financiadora: Não contou com financiamento



“Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala. 
 	Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitoria com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás.
				Graciliano Ramos em Vidas Secas

A realidade expressa por Graciliano Ramos (1970) nas vidas de Fabiano, sua esposa e filhos no romance “Vidas Secas”,  transcrita nas páginas iniciais desse trabalho, aponta para uma  situação comum na história brasileira: a de saída de pessoas de seus locais de origem para outros . O movimento migratório presente em suas palavras representa, em uma escala menor, uma situação que sofreu poucas alterações desde seus escritos na primeira metade do século XX A primeira edição de Vidas Secas data de 1938, na cidade do Rio de Janeiro. até a atualidade: dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística levantados no último censo demonstram que a migração interna  em território nacional ainda permanece, são pessoas que deixam sua terra natal, levadas por fatores que as expulsam e as obrigam a se radicar em outro lugar.
As histórias desses grupos têm sido muito representadas na literatura, quer seja por dados numéricos, quer seja por depoimentos ou outras formas, porém uma de suas facetas tem sido pouco priorizada: a presença das crianças nesses movimentos. Entre as pessoas que migram é muito comum estarem juntas crianças que, com as famílias,  vivenciam as mesmas condições que irão acompanhar os adultos na busca de uma outra realidade. Como a descrita na fala de  Júlio, de apenas 10 anos As falas dos pesquisados foram transcritas sem correções e alterações gramaticais, as referências consideradas importantes no uso da língua coloquial culta, como pontos, vírgulas e outras, foram aqui substituída pelos símbolos a seguir: (L)= Letra utilizada em substituição aos lugares comentados pelos pesquisados; [ ] = inclusão feita por mim em determinadas falas; (...) = corte proposital. Mantive as transcrições em letras minúsculas (a não ser na utilização de nomes próprios). As falas estão em itálico como forma de diferenciá-las das citações de livros que mantive em grafia corrente do texto. Outros pontos que achei importante ressaltar para o leitor, por exemplo, a expressão facial no momento de uma fala,  foram transcritos entre parênteses. Os nomes das crianças, das escolas e dos lugares por elas citados foram trocados ou substituídos por letras, como forma de proteger os sujeitos dessa pesquisa.
:

“(...) a gente já mudou muito, toda vez que meu pai muda de emprego (...) sinto falta de brincar em alguns lugares, dos colegas (...) mas sempre vou com meu pai (...)” Nota de campo, diário, 2002.

A fala de Júlio provavelmente encontra-se com a de centenas de outras crianças brasileiras.  Somente na região Nordeste o saldo emigratório foi de 833 mil pessoas no período de 1995 até 2000, fazendo com que essa  região continue sendo ainda a que mais “expulsa” pessoas no país, enquanto o Sudeste continua sendo a que mais recebe. 
O interesse em conhecer um pouco mais sobre a realidade dessas crianças surgiu  há algum tempo, enquanto aluno do curso de mestrado em Educação.  Nessa época desenvolvia uma pesquisa numa comunidade, no interior da Zona da Mata de Minas Gerais, de aproximadamente 800 habitantes. Buscava compreender quais as interações que os habitantes daquele local estabeleciam com seu próprio ambiente, tentando desvelar qual concepção geográfica construíam de seu entorno,  e ainda,   como  e onde ocorria o aprendizado dessa concepção pelas gerações mais novas. 
	A vivência desse trabalho de campo e a escrita final do texto  intensificaram em mim as aproximações entre três dimensões: a identidade de um grupo, a sua cultura e o lugar em que vivem. Passei a perceber que as interações estabelecidas entre o grupo social e o espaço onde este se assenta são relações dialéticas, cuja construção de um dialoga com a constituição do outro e que “o espaço é produto e produtor das relações sociais, ao que se pode inferir que as práticas sociais de uso, apropriação e percepção enunciam representações do mesmo” PELLEGRINO: 1981, 1986 in MENEZES, 2000, p. 157., num movimento que é, portanto, prenhe de significados. 
E foi no entrecruzar dessas diversas vozes, com esse olhar constituído que percebi uma outra  uma outra faceta dessa interação, até então  ausente em meus trabalhos: a da infância. Na própria pesquisa citada, as crianças ocupavam um local social determinado na comunidade, havia traços e feixes culturalmente elaborados que materializavam a infância como uma instância válida, construindo uma subjetividade infantil possível de ser aceita e vivida na subjetividade coletiva do grupo,  inclusive como categoria psicológica. O  “ser criança” estava imerso na rede simbólica elaborada pelo grupo.  
Porém, a minha estada nessa comunidade em questão levou-me a encontrar crianças que teriam as suas vivências locais interrompidas, devido a necessidade de seus familiares saírem para outros lugares. A fuga se explicaria por ser a alternativa encontrada por alguns habitantes para se construir uma vida melhor. 
Naquele momento, com a atenção voltada para outro foco de pesquisa acabei por não incorporar esses dados em meu trabalho,  porém o interesse em compreender essas crianças que migram, que se deslocam no espaço geográfico por motivos diversos, quase sempre acompanhando seus grupos e/ou familiares, se tornaram algo presente. Passei a questionar quais são os lugares de vivência de infância dessas crianças migrantes? Como essas estabelecem amarrações com os lugares que deixam e chegam? Que concepção de espaço e lugar elaboram ? Como esses lugares entram em sua formação?
Para maior inserção no tema, iniciei uma busca bibliográfica que contou com um levantamento de textos, livros e pesquisas de diversas áreas do conhecimento. O resultado dessa busca gerou uma incursão pelo passado brasileiro, abordando as crianças e os jovens  migrantes em cada período de nossa história. Assim pode-se perceber que  o processo de migração dessas crianças e desses jovens tem início com o própria colonização portuguesa em nosso território, como ficaram registrados em relatos da época e apontavam a presença de crianças entre os tripulantes que faziam a travessia ultramarinha, como pode ser visto no final da carta redigida ao rei D. Manuel em 1500,   por Pero Vaz de Caminha:

“Creo Senhor que com estes dous degradados que aquy ficam. ficam mais dous grumetes que esta noute se sairam desta naao no esqujfe em terra fogidos, os quaaes nõ  vierã majs e creemos que ficaram aquy por que demanhaã prazendo adeus fazemos daquy nosa partida.” LIMA et all, 1965. p. 109  

O registro de Caminha aponta para duas realidades: uma primeira que reporta para a presença de crianças nas embarcações portuguesas, e outra que nos leva a indagar o que teria levado essas crianças a fugirem e a ficarem numa terra estranha?. 
Os relatos históricos demonstram que as crianças embarcavam em condições diferenciadas nas viagens, vinham como pagens da nobreza, passageiros acompanhado adultos, órfãs do Rei e grumetes. Sem nenhuma forma especial de proteção, essas crianças, uma vez embarcadas, estavam expostas às reais condições da viagem que se abatiam nos deslocamentos oceânicos, numa travessia que durava às vezes até um ano, dependendo do destino.
	Nos naufrágios essas eram as que mais sofriam. Não tinham prioridade de embarque nos momentos de fuga, nem tampouco espaço disponível no batel.  Esquife e salva-vidas eram destinados aos nobres e a tonéis de água e biscoito; e, quando conseguiam embarcar, raramente sobreviviam aos vários dias e à deriva no mar ou em terras desoladas, como pode ser percebido em trechos da “Relação da mui notável perda do galeão grande São João, em que se contam os grandes trabalhos e lastimosas cousas que aconteceram ao capitão Maunel de Souza Sepúlveda e o lamentável fim que ele e sua mulher e filhos e toda a mais gente houveram na Terra do Natal, onde se perderam a 24 de junho de 1552” BRITO, 1998. : 

E Manuel de Sousa, (...) não lhe esquecia a necessidade que sua mulher e filhos passavam de comer. E sendo ainda manco de uma ferida (...) foi ao mato buscar frutas para lhe dar de comer; quando tornou achou D. Leonor muito fraca, assim de fome, como de chorar (...) e achou um dos meninos morto e por sua mão o enterrou na areia. Ao outro dia tornou Manuel de Souza ao mato a buscar alguma fruta, e quando tronou achou D. leonor falecida e o outro menino, e sobre ela estavam chorando cinco escravas, com grandíssimos gritos. (p.21) 

Porém, apesar de vivenciarem situações comuns, a posição social que ocupavam na metrópole lhes garantia diferentes condições nas travessias marítimas. Os pajens, geralmente originários de famílias médias urbanas, gozavam de maior proteção a bordo, a eles “eram confiadas tarefas (...) tais como servir à mesa dos oficiais, arrumar-lhes as câmaras (camarotes) e catres (camas) e providenciar tudo que estivesse ao conforto dos oficiais da nau.” RAMOS in PRYORE, 1999. P. 30 As crianças embarcadas como passageiros vinham quase sempre acompanhando um parente adulto e por isso também tinham maiores privilégios e sorte nas travessias, assim como as órfãs do Rei, que se deslocavam à colônia para o matrimônio. A pior condição parecia ser a dos grumetes. 
Alojados a céu aberto, com uma alimentação escassa e de péssima qualidade, destinados às tarefas de alto risco, severamente castigados, muitas vezes obrigados a aceitar o assédio sexual dos adultos, muitas deles não sobreviviam à exposição constante ao sol, às intempéries climáticas, às doenças e à fome. Um relato de 1560 demonstra a situação dessas crianças ao se alimentarem de pássaros atraídos por cadáveres expostos no convés:

(...)na nau São Paulo, os grumetes aproveitaram o fato de, um dia antes, haver morrido “um homem e uma menina filha de um casado que na nau ia”, juntamente “com mais dez pessoas nesta viagem ao Brasil”, que expostos ao convés atraíram muitos “pássaros”, entre “rabos-de-junco, muitos rabiforcados, e alguns garajaus, e infinitos alcatrazes”, com que passaram “o tempo com muita festa”, de modo que “os grumetes tinham no tomar deles, e de que se aproveitaram mui bem, e com que faziam contínuo banquete.” RAMOS, 1999. P. 27

No período colonial, temos registro ainda de uma outra prática comum que deve ter promovido o deslocamento de crianças para cá: o envio de delinqüentes para as colônias. É desse modo, por exemplo, que Maria Seixas, de 32 anos, fora condenada pela inquisição a 5 anos de degredo no Brasil,  devido aos “fevedouros” que preparava para invocar o demônio PIERONI, 1999. P. 55. E as crianças e os adolescentes não eram poupados dessa situação, pois  um decreto de maio de 1536, definia  que “os jovens vadios de Lisboa que percorrem o Ribeira roubando carteira ou cometendo outros delitos (...) se incorressem na mesma falta e fossem novamente presos, seriam degregados no Brasil e em nenhuma outra parte. PIERONI, 1999. P. 58.” 
Em relação à migração dos negros,  sabemos que o Brasil constituiu-se como uma grande área de recebimento de mão-de-obra escrava, os negros brasileiros “foram trazidos principalmente da costa ocidental africana” RIBEIRO,1996, p. 113.. O tráfico transatlântico ampliava o número de negros para o trabalho forçado, principalmente nas áreas rurais. A presença de crianças negras não era tão grande, pois o tráfico priorizava, sobretudo, pessoas adultas e do sexo masculino. GÓES (1999) cita, por exemplo, que em 1736 apenas 4% dos africanos desembarcaram em porto carioca eram menores de 10 anos. Se capturadas, essas crianças raramente sobreviviam à longa travessia marítima e em terras brasileiras poucas crianças conseguiam chegar à idade adulta, mesmo as nascidas aqui.  Inventários fluminenses demonstram que “no intervalo entre o falecimento dos proprietários e a conclusão da partilha entre os herdeiros, os escravos com menos de dez anos de idade correspondiam a um terço dos cativos falecidos; dentre estes, dois terços morriam antes de completar um ano de idade, 80% até os cinco anos”. GÓES, 1999. P. 180
As situações vivenciadas por essas crianças salientam uma não particularização da infância que se estendia às que também migravam, traço comum ao continente europeu que designou uma posição social para a infância somente no século XIX.
Somente com o fim da escravidão que o governo imperial irá investir na vinda de imigrantes estrangeiros, com subsídio total da passagem e apoio à sua chegada As recém fundadas sociedades para promover a vinda de imigrantes – como a Sociedade Promotora de Imigração, criada em 1886 em São Paulo, contavam com o apoio de pessoas que incentivavam na Europa o deslocamento para o Brasil. Uma vez aqui desembarcados, os imigrantes eram recebido em hospedarias que os alojavam até o encaminhamento para as áreas de trabalho. , constituindo um elo de aproximação não entre o estado e os imigrantes, mas entre o estado e os interesses econômicos da elite, que via no negro recém-liberto pouca possibilidades para o trabalho não-escravo. Essa situação será reforçada pela política de branqueamento da população brasileira, calcada em teses que defendiam a idéia de que a entrada da população branca seria uma forma de clarear não só a epiderme da população mas também a condição de atraso da nação brasileira. Ao final do século XIX e início do XX, foram grandes levas de pessoas que entraram no Brasil vindas de várias nacionalidades.
O apoio governamental estendia-se  sobretudo ao deslocamento dos migrantes, mas não na sua permanência. Estes, depois que aqui chegavam,  estavam entregues a sua própria sorte,  e na maioria das vezes, enfrentavam a dura situação de uma nova realidade, ainda desconhecida, mas que evidenciava a nova condição estabelecida: a de ser migrante, pois como afirma KOTHE (1997) “o movimento migratório mais transforma o migrante do que ele consegue transformar a nova sociedade. (...) Ele sofre o isolamento e a perda da antiga identidade. Oscila entre a hiperconversão ao novo paradigma e a férrea reafirmação de sua identidade original, enquanto não sabe onde realmente é seu lugar.” In ÁGORA, Santa Cruz do Sul, v. 3, n. 2, p. 47
Assim, para esses imigrantes conjugavam-se não só a adaptação a um novo território, em condições muito diferenciadas dos de sua origem, mas também a própria condição de ser migrante. Essa combinação pesava sobretudo sobre as crianças, como explicita CASTRO & et all. (1972):
Para os imigrantes, graves problemas se apresentaram nesse sentido, sobretudo com referências às variações climáticas e `a falta de resistência a certas doenças. Se os “maus ares”, as pestilências não eram invocados para justificar as mortalidade nesses grupos, o desconforto com a longa viagem até as fazendas de café, as privações na espera de construção de suas casas, as mudanças de trabalho, a alteração dos hábitos alimentares, principalmente nos primeiros tempos, afetavam duramente os mais jovens p. 607.

Essas informações são comprovadas em dados levantados sobre a mortalidade de filhos de brancos estrangeiros numa região cafeeira de São Paulo CASTRO & et all, 1972, p. 609.. Observa-se que a maior concentração de mortes refere-se à faixa de 0 a 5 anos de idade, e isso se deve sobretudo à “fragilidade das crianças, numa idade muito sensível às mudanças, fatores estes que atingiram o estrangeiro em geral” Ibidem, p. 610.  e que,  portanto, não livraram seus descendentes: a nova condição de vida associava-se à dura realidade típicas das regiões subdesenvolvidas encontradas pelo migrante.  Não é sem razão que a maior concentração de mortes ocorre no verão, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro 
A nova realidade que se construía, o país novo que  emergia distante da escravidão,  atingia somente uma parcela da  população, os migrantes e demais despossuídos em geral não incluíam nela. O sonho de uma nova vida que impulsionara a saída da terra natal, se desfazia à medida que se submetiam ao cotidiano dos campos e cidades. 
Essa situação não se restringe somente ao migrante estrangeiro, pois a história da migração brasileira não se centra exclusivamente no deslocamento internacional;  internamente também está marcada por pessoas que buscam novas condições de vida fora de sua terra natal, como a saída de pessoas fugindo da seca no Ceará, que configuram a rota norte-sul e consolidam a nomenclatura de “retirantes”, como descrito a seguir:
 “Os emigrantes cearenses.  Tomei a liberdade de lembrar no dia 25 do mez passado, ao Exmo Sr ministro do Imperio a conveniencia que havia em dirigir-se o governo aos magistrados que demorão à beira da estrada de ferro D. Pedro II, São Paulo e seus ramaes, pedindo seu auxilio na distribuição dos retirantes, e offerecei-me a receber 100. Foi aceita a minha oferta. Tão longe da terra onde nasci, sangra-me o coração sempre que leio as horrorosas descripções que a imprensa do norte faz do estado em que acharão aquellas provincias, especialmente a do Ceará . Venho em nome dos meus irmãos que são forçados a abandonar os lares, onde um ar de fogo e impulso os asphixia e mata, pedir, implorar a proteção de meus irmãos do sul. O PHAROL, 02 de maio de 1878. 

Frente a essa realidade, o mesmo cenário de trabalho que apontava para os migrantes chegava também a seus filhos. Acopla-se, assim, à condição da infância-migrante a necessidade de ser trabalhador. 
Essa condição trabalhista ganha força à medida que ocorre a implantação da República e a consolidação de seus ideais. Numa época em que a infância se consolidava como tal,  e a infância desvalida tornava-se um problema na ótica burguesa nascente, essa  passa a ver no trabalho, uma saída para essa situação, como defende o editorial abaixo:
 “Excellente Lei. A Inglaterra promulgou em 1866 a seguinte lei: qualquer pessoa de povo póde conduzir a presença do magistrado o menor de 14 annos que peça ou receba esmolas, que vogue sem domicilio ou ande em campanha de individuos suspeitos. Procedido o inquerito pelo magistrado e verificada as faltas indicadas é remetido às escolas industriaes.” O PHAROL, 26 de agosto de 1877. 

  Mecanismos de controle passam a atuar sobre essas crianças filhas de imigrantes e demais crianças pobres. O poder judiciário passa a estender sua atuação e controle sobre a infância desvalida que, mesmo com as mudanças de regime, continuou  funcionando por meio das regras do período imperial. Para tal dois mecanismos se consolidam como suportes básicos na resolução das questões: a tutela e o contrato de soldada.
Desse modo, a infância migrante e as demais crianças pobres não correspondiam à infância vivida pela elite: o outro diferente era percebido nas mesmas condições que o outro negro e ainda escravo. Era uma subjetividade que se deslocava para diferentes sujeitos, mas mantendo uma mesma concepção,  demonstrando pouca atenção do poder público para com essa especificidade infantil.
A ausência de políticas públicas de apoio a essas crianças que migram é uma marca na história brasileira. No início da colonização não havia nenhuma preocupação da Coroa Portuguesa em dar alguma proteção a essas crianças migrantes. Ao contrário, era o próprio poder metropolitano que as usava para sua empreitada colonial. A Coroa Portuguesa encarregava-se de recrutar entre as famílias pobres das regiões urbanas, entre os órfãos e pedintes, crianças para as viagens ultramarinas. Um outro caminho de se conseguir essa mão-de-obra era o rapto de crianças judias, “arrancadas à força de seus pais” RAMOS, 1999,  p. 22. que, juntas com as demais, iriam compor a tripulação dos navios e, segundo RAMOS (1999),  em determinados momentos da história das navegações européias, o número de criança tornou-se superior ao de pessoas adultas. 
O processo da independência e da proclamação da República pouco alteraram essa condição: a infância migrante não teve o estabelecimento de políticas públicas que visassem à sua proteção. 
O estado brasileiro foi um grande incentivador em muitos dos movimentos migratórios ocorridos no país, porém sempre esteve pouco presente na elaboração de medidas que visassem a um maior apoio e melhor integração desses sujeitos à sua nova realidade. O que ocorreu foi o incentivo `as políticas filantrópicas e assistencialistas que mais buscavam preparar essas crianças para o trabalho do que de fato lhes assegurar o direito à infância. No caso específico das estrangeiras, foram os próprios migrantes que se encarregaram de constituir entidades que dessem apoio ao  grupo aqui fixado.
A partir da década de 30 do século XX,  no período Vargas, essa situação tende a se agravar, sobretudo para o migrante estrangeiro, pois ocorre uma nova orientação na perspectiva dos mesmos. O estado, que os via como a salvação para a nação,  passa a percebê-los de uma outra forma.  E entre os anos de 1937 e 1945 a campanha de nacionalização irá chegar a diversas famílias que passam a ser percebidas como “alienígenas” no território nacional.
A campanha buscava, segundo seus idealizadores, erradicar os “quistos étnicos” criados e tolerados durante o Império e a Primeira República. Os atos implementados durante o Estado Novo atingiram inicialmente as escolas mantidas pelas comunidades de migrantes e que tiveram que se nacionalizar ou fechar. Mais tarde foram se acirrando, chegando ao cerceamento de atividades recreativas mantidas por entidades culturais, à proibição tanto do uso da língua estrangeira quanto de publicações de cunho étnico e outros. A eclosão da Segunda Guerra mundial servirá de aparato para o aumento da repressão a esses grupos em nome do civismo brasileiro.
A campanha comandada pelo estado contou com intensa participação do exército e não poupou as crianças de tais atos, pois a nacionalização deveria começar desde cedo, impossibilitando crianças, filhas de migrantes, de se imbuírem do espírito de outra pátria. 
	A interferência do estado deveria se fazer portanto nas próprias famílias, locais de formação dos componentes étnicos que orientavam a visão das crianças para uma pátria distante do Brasil, fato que deveria ser eliminado pelo civismo. A educação teria um papel fundamental, pois a escola poderá ser o veio de contraposição a essa formação.
O período que se segue, de 1964 para frente, é marcado por intensa perseguição política e cassação dos direitos humanos.  Se as políticas públicas até então pouco apoiavam a infância migrante, nesse período ela será alvo de extremo controle,  tornando-se motivo de segurança nacional.
Em tempos contemporâneos, pouca coisa mudou. Se o exposto até aqui  reporta para a  necessidade de um atendimento especial para essas crianças, tal fato, na prática, ainda  não aconteceu. As recentes reordenações geopolíticas e econômicas do espaço mundial, disfarçadas sob o rótulo da globalização e da mundialização,  metáforas  dos propósitos neoliberais que buscam se universalizar como concepção ideológica predominante, expropriam milhares de seres humanos de sua terra, de seus lugares e os jogam como braços livres para serem comercializados no mercado global. Numa situação que parece similar à descrita por Marx no século XVI, quando os servos perderam seus meios de produção, criando as condições necessárias para a emergência do capitalismo. A situação é similar, mas, segundo CALLIGARIS (2001), apresenta uma nuance diferente: à violência da primeira soma-se a condição atual da segunda, onde a expropriação não vem só, mas acompanhada de um devaneio, de uma possibilidade de outra vida.  Assim: “As condições para que o capitalismo invente sua versão neoliberal são subjetivas. A expropriação, que torna a passagem possível, é psicológica: necessita que sejamos arrancados nem tanto de nossos meios de subsistência, mas de nossa comunidade restrita, familiar e social, para sermos lançados numa procura infinita  (...) Arrancados de nós mesmos, devemos querer ardentemente ser outra coisa do que somos.” Ibidem, p. 1
A condição migrante da atualidade é, portanto, substancialmente diferente da condição migrante dos séculos passados, já que a ela se imbrica um conjunto de modificações no espaço histórico-geográfico e que podem ser percebidas nas crianças pesquisadas.
Dessa forma, o passo seguinte ao levantamento histórico, foi buscar responder `as indagações que originaram essa pesquisa. 
Foi nesse contexto que iniciei o trabalho com um grupo de crianças de variadas idades, de uma escola da cidade de Juiz de Fora. Essa escola caracteriza-se por ser municipal e considerada pequena quando comparada com as demais,  possui apenas uma turma de cada série do ensino fundamental e uma turma de pré-escola, onde crianças de diferentes idades convivem numa mesma sala. Apesar de sua proximidade e inserção dentro da malha urbana, esta ainda apresenta fortes características rurais, pois em seu entorno é muito comum a presença de sítios e granjas, com uma boa parte de sua população residindo nos mesmos.  A estrutura e organização física dessa escola difere pouco das demais públicas presentes na cidade: um pátio, cuja parte coberta abriga uma mesa, serve de refeitório e de espaço para diversão,  as salas são dispostas de forma linear e possuem o mobiliário já conhecido: cadeiras, armários e um quadro negro. Há ainda a presença de um pequeno parque utilizado pelas crianças menores.
Nem  todas essas crianças acabaram participando da pesquisa, algumas saíram da escola logo após o primeiro encontro e mudaram para outras cidades, outras por si só, não se interessaram em participar do projeto.
A pesquisa desenvolveu-se a partir de conversas iniciais feitas com o grupo todo, onde conversávamos  sobre as mudanças de residências, os sentimentos envolvidos nesses deslocamentos, os lugares que deixavam ou de onde saíam, as lembranças das pessoas e dos lugares e todos os assuntos que surgiam. Essas conversas foram gravadas como forma de tentar apreender a riqueza dos encontros. Nesse momento foram feitas também algumas atividades coletivas, como desenhos, e por último ocorreram conversas individuais buscando sistematizar algo percebido no todo. 
Dessa forma, desdobrando os encontros numa perspectiva interpretativa, conseguimos sistematizar algumas categorias Essas categorias foram trabalhadas em mais duas escolas públicas de Juiz de Fora, porém na época da confecção desse texto a pesquisa nessas escolas estava em pleno desenvolvimento, assim os dados aqui apresentados referem-se somente a escola inicial..
As dificuldades em se definir migração têm sido um campo fértil para diversos autores que trabalham com esse tema. Para as Nações Unidas em seu Multilingual Domographic Dictionary ela é “uma forma de mobilidade espacial, entre uma unidade geográfica e outra, envolvendo uma mudança permanente de residência.” Citado em MARCÍLIO, 1990. p. 36. Essa conceituação pode ser enquadrada na situação de algumas crianças presentes, em nossa pesquisa como é o caso de  Ana: 
 “ (...) vim de Santos Dumont”.
	E também de Lúcia:
        “ (...) eu morava em Matias Barbosa.”

Se aplicarmos a idéia de “unidade geográfica” para os diferentes espaços que formam uma mesma área urbana, enquadramos também as vidas de Mauro, Júlio e Paulo,  que  se mudaram para vários lugares,  porém dentro da mesma cidade:
“(...) morei aqui na (L)... mudei para (L)... fui depois para o (L)...não...(L)...do (L) fui para o (L) e de lá voltei para cá.” (Júlio) 

 “Morei em (L)... eu morava com meus pais... ai ele foi para (L)... de (L) para (L)... de lá para (L).. agora ele tem um casa própria lá em (L) e vim p’ra cá.”
(Paulo)

A situação de Paulo é mais particular ainda, pois esse é de Vitória no Espírito Santo e vivenciou, além da vinda para a cidade, várias mudanças entre os bairros locais. O interessante é que sua fala centra-se mais nas mudanças internas do que na inter-estadual.
Ao serem questionadas se sabiam o que era ser migrante e se eles eram migrantes, entre risos e minha explicação,  eles se definiram “mudantes”, pelas freqüentes mudanças dentro  da própria cidade. As causas vão desde a busca de um aluguel mais barato, brigas familiares, mudanças de emprego ou próprio desemprego, ao não pagamento de determinadas contas (como energia elétrica e água):

“(...)quando nois num pode mais pagá a casa de aluguel...vai p’rá outra (...)”
(Mauro)

Dessa forma, meu foco que inicialmente estava delimitado na situação  de crianças que viveram condições de mudanças permanentes entre diferentes cidades ou regiões, agora se ampliava também com aquelas que haviam sofrido as mesmas condições, porém dentro da própria cidade de Juiz de Fora.
O que percebemos no encontro com essas crianças é que a categoria tradicional de limites oficiais nem sempre se acha presente em suas vivência.  Mais significativo é o próprio deslocamento, pois,  independente do fato de mudarem de cidade ou mudarem dentro da própria cidade,  a condição de ser migrante permanece e os coloca dentro de uma mesma categoria. 
Um viés interessante se cruza aqui: as idades com a extensão do percurso envolvido no deslocamento, geralmente quanto mais novas as crianças, os percursos, mesmo reduzidos, são sentidos como longas mudanças, como pode ser visto na fala de Sara de 08 anos:
“(...) a gente andou muito [referindo-se `a mudança entre dois bairros)” 
 
	Ou ainda de Tiago de 06 anos:

“(...) é muito longe [refereindo-se, também, à mudança entre dois bairros]” 	
Um outro ponto comum é que o sentido de deslocamento está mais presente do que o sentido de permanência, em suas falas as evidências sempre se colocam para esse.
	Fala-se sempre de lugares e de viagens, fala-se pouco de um lugar apenas. As lembranças sempre estão divididas entre os diversos pontos por onde passaram, poucas referências fixas atadas a apenas um local. A  infância não se constrói num sentido de verticalidade, ou seja,  fixa em um local de onde se elabora o sentido de ser criança a medida em que se torna adulto, mas num sentido de horizontalidade, perpassada por vários pontos em seu trajeto, de onde parece  tirar alguns fragmentos:
“(...) uma vez eu tava pegando manga lá no (L) ”
(Júlio)

“(...) lá no (L) tinha cachorros e um que sempre corria atrás da gente (...)”
(Lúcia)

Essa organização espacial exposta pelos pesquisados aproxima-se da fala de DEULEZE e GUATTARI ( citado em MARQUES et all, 1999) ao afirmar que o “espaço nomádico é preenchido de pontos não fixos e de objetivos parciais. A viagem do nômade deixa assim de ser trajetória para devir trajeto.” E em sua representação “a reta subordina o ponto que se transforma em ponto de apoio visando perpetuar o movimento” ibidem., ocorrendo uma “subordinação do ponto ao trajeto” Ibidem.. 
Assim podemos perceber que as crianças migrantes vivem sua condição territorial e de infância de forma fragmentária, encostada sobretudo em lembranças de lugares, onde o “lá” aparece mais do que o “aqui”.
Apesar das famílias aparecerem como sujeitos de apoio, constituindo uma rede que compõe de trajetos da migração, não podemos compreendê -las como grupos identitários, como ocorre nos fenômenos da diáspora, quando sua dispersão demográfica  “cria uma identidade única, onde o grupo é ‘unificado’ pela memória desse lugar geográfico que muitos, senão a maioria, nunca viram.” HOESBAERT, 1999, p. 09 Para essas crianças não existe um deslocar contínuo com o mesmo grupo, esse vai se fragmentando, como na história de Paulo:
“Morei em (L)... eu morava com meus pais... ai ele foi para (L)... de (L) para (L)... de lá para (L).. agora ele tem um casa própria lá em (L) e vim p’ra cá 
[não mora mais com seu pai?] Não com meu tio.”
(Paulo)

	Não há portanto um deslocar junto, criando um sentido de apoio e proteção, o que temos são grupos que se perdem `a medida que se amplia o trajeto e isso independe da idade:
“(...) eu vim morar com minha avó (...)”
	(Tiago; 06 anos)

Essa característica de se produzir território a partir do movimento, não significa que elas deixam de eleger locais de preferência no espaço. Em todas as falas existe um lugar onde eles mais gostaram de morar. E este foi representado por todos no momento em que foi pedido que desenhassem qualquer lugar (foi o primeiro desenho pedido para o grupo). O gostar desse local sempre se liga a brincadeiras e a espaços de vivência de infância, histórias pessoais, alimentação:
“(...) a gente brincava lá...nadava...”
(Mauro)
“(...) lá tinha muito espaço p’r’a brincar”...tinha festa”  
(Leonardo)

A praça pública representa  um espaço fundamental para suas vivências, pois sempre se associa aos lugares preferidos, como pode ser percebido nas colocações abaixo:

“(...) gostava de lá por causa da pracinha que tinha lá (...)” 
(Paulo)

“(...) lá eu brincava mais do que aqui (...) lá tinha uma praca e eu brincava nela (...)”
(Lúcia)

Podemos dizer, assim,  que existe uma estreita aproximação entre a vivência da  infância e o lugar onde ela será vivida, pois cada sociedade elabora feixes culturais que constitui o “seu” ser criança e estabelece os locais onde esse pode se tornar válido. 
É nessa perspectiva que o espaço escolar aparece como o traço comum entre todas as falas das crianças, e esse é tido não só como um lugar de chegada e de  referência fixa no trajeto: 
“(...) aqui na escola é bom...mais tranqüilo (...)”
(Mauro)


“(...) gosto da escola (...)”
(Lúcia)

“ (...) a escola é um lugar bão (...)”
(Ana)

	mas, também,  constituí-se como um verdadeiro locus de vivência da identidade de “ser criança”, ao criar um setting que torna possível a emergências das “coisas” típicas da identidade infantil. Brincadeiras, contos e literatura, estabelecimento de laços de amizade, comemorações de aniversários são só algumas lembranças presentes nas narrativas crianças pesquisadas que são possíveis de serem vividos no ambiente da escola e as aproximam de um mundo infantil, perdido no cotidiano das migrações.
Foi um pouco das histórias dessas crianças, as suas lembranças, seus contos e narrações, as suas condições migrantes que me propus desvelar. Ao iniciar esse texto transcrevi as palavras de RAMOS e a vida de seus personagens nas travessias das regiões áridas do Brasil, ao finalizá-lo gostaria de trazer as  lembranças de José Lins do Rego, descritas em seu livro autobiográfico “Meus Verdes Anos” de 1956, entendendo que o encontro literário desses dois autores, mesmo deslocados no espaço e no tempo, expressam a dura vida de vários brasileiros:

A vida real do engenho girava sôbre os invernos. Região sêca nas proximidades da caatinga, tudo no Corredor dependia do bom ou do mau inverno. As sêcas puxadas podiam até extinguir as sementes de cana. A maior, a que dera a meu avô momentos de desespêro, foi, se não me engano, a de 1907. Sei que não havia farinha nas feiras por preço nenhum. A calamidade atingira o Corredor em cheio. Aparecera a chamada ‘farinha do barco’ trazida do sul do país em navio. Só comia dela o povo, para não morrer de fome. Era grossa e azêda. Os trabalhadores apareciam de olhos fundos. A gente de Crumataú descera para o refúgio do engenho parado. O meu avô pagava um dia de serviço com uma moeda de cruzado. E dava mel de furo ao povo. A destilação parou de fazer cachaça para que a matéria prima servisse de alimento aos necessitados. Desciam do sertão pela estrada levas de pobres famintos. Pela primeira vez vi de perto a fome. Meninos nos ossos, mulheres desnudas e homens arrastando-se sem fôrças. Paravam por debaixo do engenho e meu avô mandava distribuir farinha do barco com mel-de-furo. (p. 79-80)
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