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Os estudos populacionais se constituem em um relevante campo da pesquisa socioespacial. O migrante produz
geografia e história nos trajetos realizados. A migração é entendida como um fenômeno socioeconômico que
permite discutir a vida e a dinâmica social em recortes espaciais de cidades escolhidas como locais de destino
dos migrantes. Essa pesquisa tem o intuito de caracterizar o perfil do migrante que atualmente reside no bairro
Seminário em Crato/CE e que se deslocou para essa localidade nos últimos dez anos. Para tanto, estão sendo
realizados: revisão bibliográfica da temática da mobilidade demográfica; apreensão teórica da abordagem
qualitativa considerando especificamente as técnicas de coleta de dados do tipo entrevista de aprofundamento
(semi estruturadas) e a história de vida. A entrevista é um meio de obtenção de informações de interesse do
pesquisador por meio da conversação. Ao tratar o sujeito migrante como protagonista histórico-social, é dada a
ele o direito de verbalizar suas trajetórias de vidas. Agrega-se a essa técnica, a história de vida, que pode
permitir conhecimento das características e motivações da mobilidade efetivada pelos sujeitos informantes.
Busca-se chegar aos significados atribuídos pelos sujeitos a partir de relatos trazidos pelas suas memórias.
Para realização do levantamento exploratório foi escolhido o bairro Seminário, localizado no escudo Oeste da
cidade de Crato/CE. Nessa etapa do estudo foi possível constatar que migrantes já identificados nessa
localidade são oriundos de municípios circunvizinhos e de outros estados da Federação. A revisão de literatura
continua em andamento nas bibliotecas regionais (URCA, BNB e SESC). Os dados estatísticos são coletados em
página eletrônica do IBGE (destaque para a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e na Agência
Municipal de Crato/CE dessa instituição. As informações do Cartório Eleitoral da cidade também são
fundamentais para pensar na produção do espaço urbano.
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