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Introdução 
 
Esse plano visa ser uma ferramenta de auxilio a pesquisa sobre as 
cidadanias interculturais emergentes e o desenvolvimento político, 
contribuindo para o estudo do fortalecimento da cidadania e para a 
inclusão nesse conceito de novas e mais inclusivas formas. Tomando 
como referencia a análise dos distintos processos de participação política 
direta de diferentes grupos vulneráveis da sociedade, nos países do 
Brasil na última década, será feita uma analise comparativa, histórica e 
sistêmica da decorrência de alguns desses processos e quais foram os 
seus resultados. 

Resultados e discussão 
 
- Levantamento de dados estatísticos junto aos organismos 

internacionais e institutos de pesquisa ligados a migração (OIM, IBGE, 
ONU, CEPAL, CELADE, MRE, CDHIC) referentes a migração inter-
regional na América do Sul, com foco para a região do MERCOSUL.  
 

- Delimitação de um conceito específico de participação política a ser 
utilizado pela pesquisa. 
 

- Identificação das principais comunidades de origem imigrante no 
Brasil. 
 

- Diferenciação entre a participação política e a cidadania e o estudo 
dos níveis de participação. 
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Material e métodos 
 
OBJETIVOS  
 
• Compreender como e de que forma esse processo de participação vem 
ocorrendo; 
• Analisar qual é a sua intensidade e sua abrangência; 
• Comparar os resultados obtidos por esses grupos com suas demandas 
iniciais;  
• Estabelecer as relações existentes entre esse processo e o 
reconhecimento dos direitos das comunidades de origem imigrante. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Com base em uma pesquisa bibliográfica sobre os quatro eixos teóricos 
presentes no projeto será feita uma analise comparativa, histórica e 
sistêmica dos processos acima mencionados. Assim como, uma analise de 
como essas populações vêm participando da tomada de decisões, seja 
pela simples fiscalização ou a participação direta. 
 
A metodologia a ser utilizada então, combina a análise da discussão sobre 
o conceito de participação na teoria política contemporânea com a 
sistematização comparativa dos dados quantitativos e qualitativos, 
referentes a migração no MERCOSUL, com foco na região da Tríplice 
Fronteira. 
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