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INSCRIÇÕES NO ESPAÇO SOCIAL: OS IMIGRANTES 

BRASILEIROS NO GRANDE PORTO

Resumo

Este artigo pretende contribuir para o aprofundamento da 

compreensão dos processos de integração dos imigrantes 

nas sociedades de acolhimento. Debruçamo-nos sobre os 

imigrantes brasileiros no Grande Porto com o objetivo de 

compreender como as migrações – por meio da análise das 

dimensões social, política e cultural do fenômeno – se re-

lacionam com as inscrições desses imigrantes no espaço 

social. Enquadrados pela teoria dos sistemas migratórios e 

com recurso ao inquérito por questionário, os resultados da 

pesquisa validam a existência de forte relação entre as di-

ferentes dimensões em análise e destacam a influência que 

a dimensão social assume nos processos de integração. A 

dimensão cultural ajudou-nos a perceber o efeito bola de 

neve que algumas categorias das variáveis sociais e políti-

cas assumem na compreensão da forma como o espaço 

cultural está organizado. 

INSCRIPTIONS IN SOCIAL SPACE: BRAZILIAN 

IMMIGRANTS IN GREATER OPORTO

Abstract 

This article aims to contribute to the understanding of the 

process of integration of immigrants in host-societies. We 

studied Brazilian immigrants in Oporto in order to under-

stand, through the analysis of the phenomenon’s social, 

political and cultural dimensions, how migrations are as-

sociated with the inscriptions of these immigrants in the 

social space. By taking into account migration systems 

theory and by resorting to a survey, the research’s results 

validate the existence of a strong relation between the dif-

ferent dimensions analysed and also stress the influence 

of the social dimension in the integration processes. The 

cultural dimension was useful in understanding the snow-

ball effect that some social and political variables assume 

in the comprehension of how cultural space is organised.
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