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INTRODUÇÃO 

O grupo de trabalho “Vidas Transnacionais, Mobilidade e 

Família” integra a linha temática “Percursos de vida, 

Desigualdades e Solidariedade: Práticas e Políticas” no Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, fazendo também 

parte do Observatório das Famílias e das Políticas de Família e 

do Observatório Permanente da Juventude, os dois sediados no 

ICS-Ulisboa. 

O grupo desenvolve investigação sobre as múltiplas 

implicações da mobilidade no mundo contemporâneo, adotando 

uma abordagem transnacional informada pelos estudos das 

migrações e da família.  

Este grupo catalisa uma massa crítica pluridisciplinar e 
transversal sobre temáticas relevantes na análise do impacto da 
mobilidade dos indivíduos no mundo contemporâneo, 
nomeadamente no âmbito das relações nas famílias e nas redes 
transnacionais. Para tal é atribuído um lugar central às 
dinâmicas de género e de geração no acesso à migração nos 
países de origem, assim como nas condições de inclusão social 
no país de chegada.  

O grupo reúne-se regularmente em seminários informais e 
cultiva uma colaboração entre os seus participantes, transversal 
aos projetos em que os mesmos participam, contribuindo assim 
para o crescimento do debate teórico necessário para 
compreender a complexidade da mobilidade humana 
contemporânea. 

A metodologia comum a todos os projetos do grupo de 

investigação,  implica a observação dos contextos, privilegiando 

o uso complementar de técnicas qualitativas e quantitativas e 

uma recolha de dados multi-situada.  

Focando as práticas e as formas das relações familiares -

  nos lugares de origem, de trânsito e de chegada dos fluxos 

migratórios - o método de recolha de informação traz as 

pessoas, as suas perceções e  representações, no centro do 

debate sobre a mobilidade global contemporânea. 

 

PROJETOS 

Narrativas e contra-narrativas sobre o “casamento de 
conveniência”. Conjugalidade e (il)egalidade nas politicas 
migratórias portuguesas e nas experiencias de casais 
transnacionais. (SFRH/BD/72765/2010). Marianna Bacci 
Tamburlini - Orientadora: Marzia Grassi - Concluído a 30-03-2016
  

O estudo explora a interação entre as trajetórias transnacionais de 
conjugalidade e mobilidade e a regulação seletiva dos direitos de 
residência no contexto Português. Com base numa analise 
interseccional das experiências de casais submetidos à vigilância 
institucional por envolverem migrantes em situação 
indocumentada, interrogam-se as normas sociais que se alicerçam 
nos discursos, políticas e práticas relativas ao “casamento de 
conveniência”, tipificado como crime no ordenamento português 
desde 2007. A tese explora como estas regulações restritivas 
interagem com as hierarquias socioeconómicas, de género, e de 
nacionalidade, reforçando as desigualdades sociais, interferindo 
nas escolhas de vida dos casais e produzindo processos de 
ilegalização.  

Bacci Tamburlini, Marianna. 2016. “Illegalization and social 
inequality in the regulation of marriage and migration control in 
Portugal”, in Mobility and Family in Transnational Space, edited 
by Grassi Marzia, and Ferreira Tatiana., Cambridge Scholars 
Publishers. 

Género e gerações: processos de transição para a vida adulta 
de jovens descendentes de migrantes africanos em Portugal 
" (SFRH/BD/61130/2009) – ongoing  Tatiana Ferreira - 
Orientadores: Fernando Luís Machado e Marzia Grassi 

Este projeto pretende compreender os processos de transição para 
a vida adulta dos jovens filhos de migrantes dos PALOP e como se 
articulam nesses processos a família, a educação e o mercado de 
trabalho. Por um lado, numa perspetiva de género, uma dimensão 
que condiciona à partida as perceções, representações e práticas 
dos indivíduos. Por outro lado, numa perspetiva intergeracional, 
adotando uma metodologia comparativa entre os jovens e seus 
progenitores, de forma a captar os contrastes e continuidades entre 
gerações. O objetivo é o questionar o determinismo da sua 
condição de filhos de migrantes, muitas vezes sobrevalorizada a 
nível institucional e académico, contribuindo para a discussão 
conceptual em torno de terminologias como “segunda geração de 
imigrantes 

Ferreira, Tatiana (2010) "Género e gerações: processos de 
transição para a vida adulta dos jovens descendentes de 
imigrantes dos PALOP", in Marzia Grassi (org), PALOP: 
Investigação em Debate, Imprensa de Ciências Sociais, Lisbon, 
pp. 77-95. 

  

A presença da ausência: as crianças e os seus modos de viver 
e representar a família, entre Portugal e Angola. 
(SFRH/BD80499/2011) – ongoing Luena Marinho – Orientadora: 
Marzia Grassi; Co-Orientadora: Ana Nunes de Almeida 

O projeto pretende investigar o impacto das migrações nas 
relações familiares, tomando como ponto de partida as 
experiências de vida de crianças angolanas que vivem separadas 
dos seus pais migrantes em Portugal. Utilizando uma metodologia 
qualitativa, que tem por base técnicas criativas como desenhos e 
colagens, bem como focus group, procurar-se-á perceber de que 
modo o afastamento dos seus pais influencia a vida das crianças. 
Nesta metodologia serão também integrados com os dados 
quantitativos recolhidos no âmbito do projecto TCRAf-Eu, que além 
de promoverem a contextualização da problemática, vão 
complementar as informações recolhidas. 

Marinho, Luena (2014). Parent-child separation in Angolan 
transnational families. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. 
Special issue: Children on the move, different facets of migration 
in childhood. Editors: Halina Grzymała-Moszczyńska and 
Agnieszka Trąbka, n.º 3/2014, pp.187-202. 

 

FORMAÇÃO AVANÇADA 

TL NETWORK 

A rede internacional TL network foi formalizada em Lisboa em 

2010, como resultado de um Workshop Internacional financiado 

pela ESF (European Science Foundation). Trata-se de uma forma 

de alargamento da discussão teórica que, neste caso, se realiza 

online entre os aderentes à rede. Neste momento a rede conta 

com investigadores provenientes de países da Europa (Portugal, 

Espanha, Itália, França, Bélgica, Reino Unido; Dinamarca, 

Ucrânia, República-Checa, Áustria e Suécia), África (Egipto e 

Senegal) e América Latina (Argentina, Brasil e México), EUA e 

Canadá. No ICS-ULisboa, no âmbito da rede temos recebido a 

visita de investigadores de diversas áreas científicas (sociologia, 

psicologia, antropologia, ciências da educação) de diversas 

universidades (Universidade Vytautas Magnus, Lituânia; 

Universidade de Urbino – Itália; Universidade Federal de Góias 

(UFG), Brasil; Universidade de Cuyo, Mendoza e Universidade de 

Salta – Argentina; ; EL COLEF, México. A rede tem desenvolvido 

várias atividades de disseminação científica nos últimos anos, 

que incluem organização de eventos e uma publicação online 

com arbitragem científica - TL Working Papers Series.  

Para mais informação sobre as atividades desenvolvidas pela 

rede: 

Página web - http://tlnetwork.ics.ul.pt/ 

Facebook  
https://www.facebook.com/TransnationalLivesMobilityGenderNetwork 

Email: tlnetwork2010@gmail.com  

METODOLOGIA 

Considera-se o movimento dos indivíduos como uma 

característica da sociedade contemporânea globalizada, que 

produz efeitos em todos os países envolvidos na trajetória 

migratória e que não pode ser estudado como sendo uma 

circunstância momentânea. As experiências das famílias 

transnacionais, de um ponto de vista económico, político, social e 

cultural, são analisadas considerando o impacto, as causas e as 

consequências nos diferentes atores envolvidos. 

A abordagem teórica questiona a perspetiva norte-sul, 

considerando-a não operatória para captar os múltiplos efeitos 

das ligações transnacionais, económicas e sociais, uma vez que 

parece subestimar a capacidade de agência dos indivíduos 

migrantes.  

Estudar a vida dos indivíduos em movimento, que deixam 

membros da família no lugar de origem, mas não os seus laços 

com eles, contribui para questionar as mudanças em curso e a 

necessidade de ir além das categorias analíticas ligadas 

exclusivamente ao Estado-nação como a categoria “migrante”.  

As repercussões da mobilidade humana em instituições como 

a família, cria novas formas de afetividade, conjugalidade, 

parentalidade e de cuidados a crianças e idosos, assim como 

novas dinâmicas nas relações inter e intrageracionais. O grupo 

de trabalho tem vindo a desenvolver diversos projetos de 

investigação, nacionais e internacionais, e projetos de 

doutoramento sobre estas temáticas. 

 

Migration, family and social network relantionships between 

Africa and Southern Europe (FCT/CRN) – ongoing - Equipa 

em Portugal: Marzia Grassi (PI), Marianna Bacci Tamburlini, 

Tatiana Ferreira e Luena Marinho. 
 

Call for paper conference Gender, Generations and Family in 

Transnational Space, 6-7 Dezembro 2016, ICS-ULisboa. 

Forthcoming 
 

GENDERCIT - Gender and Citizenship (FP7-PEOPLE-2012-

IRSES/318960) – ongoing Equipa em Portugal: Marzia Grassi 

(PI), Tatiana Ferreira, Marianna Bacci Tamburlini e Manuel 

Abrantes. 
  

(2014) Journal for Educators, Teachers and Trainers, Special 

Issue Gender and Citizenship,  

(2014) Lisbon International Seminars, Fevereiro-Dezembro, 

ICS-Ulisboa 
  

Lugares e pertenças: conjugalidades entre Angola e Portugal 

(PTDC/AFR/119149/2010). Concluído: 28/02/2015. 

Equipa: Marzia Grassi  (PI)  Jeanne Vivet, Tatiana Ferreira, 

Luena Marinho  
 

(2016) Grassi, Marzia e Tatiana Ferreira (eds) 

Mobility and Family in Transnational Space. 

Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 

  
 

(2015) International Conference Places and Belongings: 

Gender and Family Relations in Transnational Space, 19-20 

February, ICS-ULisbon. 
 

Transnational child-raising arrangements between Africa and 

Portugal (TCRAf-Eu2009) -  Concluído: 31/12/2012 - 

Equipa: Marzia Grassi (PI): Jeanne Vivet, Luena Marinho  
 

(2016) Grassi, Marzia, Jeanne Vivet e Luena Marinho 

(eds.) Famílias Transnacionais entre Angola e 

Portugal. Organização e práticas de cuidados às 

crianças. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 

forthcoming. 
 

(2016) Mazzucato, Valentina, Bilisuma Dito, Marzia Grassi e 

Jeanne Vivet, Transnational parenting and the well-being of 

Angolan Migrant Parents in Europe, Global Networks. (in 

print) 
 

(2014) Mazzucato, Valentina, Vitor Cebotari, Angela Veale, 

Allen White, Grassi, Marzia e Jeanne Vivet. International 

Parental Migration and the Psychological Well-being of 

Children in Ghana, Nigeria, and Angola. Social Science & 

Medicine, Advanced Online Publication, 1-43. 
   

Trajectórias migratórias de origem africana, ilegalidade e 

género: um estudo comparativo entre Portugal e Itália 

(PIHM/GC/0046/2008) – Concluído: 31/12/2011 Equipa: Marzia 

Grassi (PI): Marianna Bacci Tamburlini, Pedro Rodrigues, Tatiana 

Ferreira, Augusto Nascimento, Alberto Sobrero, Martina Giuffré, 

Caterina Cingolani, Francesco Fanoli. 
 

(2013) Grassi, Marzia e Martina Giuffré (eds.) Vite 

(il)legali: migranti africani in Italia e in Portogallo. 

Firenze: SEID.  

 
 

(2011) International Seminar Migrations, Illegality and 

Gender: Some evidence from Portugal and Italy, 23 

November, Institute of Social Sciences, University of Lisbon. 
 

Angola em movimento: sociabilidades e comércio informal 

(PPCDT/AFR/59446/2004) - Concluído: 31/12/2009 - Equipa: 

Marzia Grassi (PI): Carlos Lopes, Cristina Rodrigues (consultor), 

Samuel Aço (consultor) 
 

(2010) Grassi, Marzia (ed.) Forms of Familial, 

Economic, and Poltical Association in Angola 

Today. Lewiston: The Edwin Mellen Press 
 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

CALL FOR PAPERS Conference  
 

Gender, Generations and Family in Transnational Space 

 6-7 Dezembro, 2016, ICS-Ulisboa 
 

Envio de resumos até dia 15 de Julho 
 

Mais informações: 

http://tlnetwork.ics.ul.pt/index.php/dissemination/call-for-papers-ggfts  
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