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A experiência de cooperação internacional aqui relatada iniciou-se durante a minha
primeira estadia no Refugee Studies Programme (RSP) da University of Oxford, em
1996. O RSP tem como objetivo central a promoção de estudos sobre a questão da
migração, englobando todos os tipos de deslocamentos a que populações se vêem
obrigadas a buscar asilo fora de seus lugares de origem, seja por motivos
econômicos, em função da implantação de projetos de desenvolvimento - como,
por exemplo, a construção de represas - ou por razões de guerra e perseguições de
qualquer tipo.
Recebida como research fellow, tive acesso ao importante Centro de Documentação
do RSP, que reúne o mais completo acervo sobre migração. Pude também constatar
que muitas das condições de vida dos refugiados e de outras populações forçadas a
migrar - especialmente originárias da África e da Ásia -, guardavam fortes
semelhanças com a realidade dos moradores de favelas da periferia de São Paulo,
onde, há muitos anos, venho desenvolvendo trabalhos de pesquisa.
As pessoas que vivem em favelas são, em sua grande maioria, migrantes que,
procurando escapar das secas do Nordeste e da falta de emprego, vêm para São
Paulo em busca de melhores condições de vida. Poder claramente percebê-las como
migrantes representou uma importante mudança de direção em minhas pesquisas.
Nesta minha primeira estadia em Oxford, a então diretora do RSP, Dra. Barbara
Harrell-Bond, uma das maiores autoridades em estudos sobre refugiados, mostrouse muito interessada por meu trabalho, especialmente em função da inspiração
teórica na proposta do educador Paulo Freire, que sempre marcou minha reflexão.
No RSP, pude, inclusive, sentir o impacto das idéias freirianas e o efeito seminal de
seu pensamento no desenvolvimento dos estudos e pesquisas sobre populações
oprimidas pela guerra, pela pobreza e pelas injustiças sociais.
Fruto dos resultados desta cooperação com o RSP, a Dra. Harrel-Bond esteve na
PUC-SP, com o apoio da Capes e do British Council, no segundo semestre de 1997.
Sua visita teve um significativo efeito catalizador, integrando pesquisadores e
profissionais das áreas de Psicologia, Sociologia, Antropologia, Direito e Ciências da
Saúde, e lançando a idéia da criação de um Centro de Estudos Multidisciplinar
sobre Migração na Universidade.
Assim, com a intenção de buscar subsídios para a montagem deste Centro e de
ampliar as atividades de cooperação já existentes, voltei uma vez mais a Oxford,
em janeiro de 1998, com apoio da Fapesp. Esta segunda estadia, além de ter
permitido o estreitamento de contatos com vários pesquisadores, abriu novas
perspectivas de abordagens inter-institucionais da questão do deslocamento de
populações, colocando concretamente a possibilidade de integrar, no projeto de
cooperação entre a PUC-SP e o RSP, estudos desenvolvidos sobre realidades de
outros países, como Angola e Moçambique, que, em seus processos de
reconstrução pós-guerra, enfrentam problemas semelhantes de migração e
pobreza.
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