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RESUMO

Neste trabalho apresenta-se o movimento migratório da República Cooperativista da Guiana para o Brasil, por via das cidades gêmeas Lethen 
(GUY)/ Bonfim (BRA), tendo como destino a cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. O estado de Roraima é novo. Ele passou de 
território para estado em 1991. Com sua transformação em estado houve uma grande onda migratória. Vale lembrar que anteriormente, na 
década de 1980, Roraima já reunia um grande número de migrantes que vieram em busca das riquezas disponíveis nos garimpos da região. Neste 
contexto, no qual se tem uma fronteira de 119 km de extensão, surge o interesse em pesquisar os elementos que contribuem para a migração de 
guianenses para um território que se tem como língua oficial o português. Neste sentido, a atenção volta-se para o deslocamento peculiar, que 
cruza o movimento e as relações raciais e nacionais: migrante/guinense/negro. Para tanto, entende-se como migração tanto o ato da partida 
quanto o da chegada. Não define apenas aquele que entra em outro país por meios mais diversos e se estabelece, mas também aquele que deixa 
para trás lugares, objetos e pessoas que compunham a sua realidade anterior a atual. Com isso, os que partem fazem parte do conjunto dos que 
ficam. Partir e ficar são faces de uma mesma realidade social, que, embora dividida no espaço, acha-se unida no tempo. Tempo de partir para uns 
é, simultaneamente, tempo de ficar para outros.  Por toda esta consideração que se adota o termo migrante ao invés de imigrante. Ao migrante 
está a carga do presente e do passado. Passado este que informa sobre uma região que foi transferida de uma nação para outra em seu processo 
de colonização, da Holanda para a Inglaterra, e que permaneceu colônia até 1966. Na verdade, esta independência tardia se apresentou como 
uns dos fatores que apareceram nos discursos coletados, por meio de entrevistas semiestruturadas em que se prezou pela história de vida, assim 
como a distância e facilidade de acesso ao Brasil.
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